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 مدمو كك ضدنا -

 ربخلو ربخلاو :مأم. أ ميلا لاق هىيهتشمو منيل نايم لا

 لس جوز الا دحر الارلحرل او ءلساعل لالا ؟د امهلارجتلا
 ةلملا رز نيكل اسل ! سو ا «يبلملاو
 دمحا بدلا ب اهيش حاصلا مامدالا ميلا نب انركذ ىختوب ا نيرلاو
 يو 1 111 راسن "الا اكو عاسلا سلا با

 هلأو دمت قدك ”نزحالاو امنرلا ف مولع تاكريوئاكرب نس نيملسلل

 لا لع عجي ذل اهنا دمملا ب 2 2 ٌنبساد سمو
 السوا ايار # ناسلل ١ ول ءاطنحلا عابر رزين ريصو ا

 نلخلا ئرشسا يلع مال لو ةدلستلاو »نا نيام فقد يارب تدب

 . دعو ناسحءأب ميصانو هبعصو دل ىلعو هناعربلاب كدوعبملا دربخي
 د دامو *بملا مالك رئمعم يق هبه كلا رو دش 1ع كن

 انهن ّىىَب نب هللا دبع مخ ىلإ نيدل الابج ةمالعلا مآمال ىلا

 *هئانج ةحوبتتدل اوه دن اوضرو درس بدللا دمعت اقراضالا

 هدانا نابي ىلإ عبانحإام هش ث كوه داهنجالأو ةهجلل ! اقع دهب ”نتعاان

 هييبلع عض نإ ثلا نيد دولا داك ضنلا نم“ راع هرعالا صعب يسرا
 ةؤلغم عفوه هولطم دعو“ هقئاقد ررببَو هديظاقلا كت اميرش

 ةلبصسو 44 للام |سد اقل نم معلا( (مجار ككل ةرادتسالا دع هتبحأت

 رعمأسو هثراقو ”هلوم هب هاش بك ذلا يوذش جوس «برألا خولب. 28

 ةمجلارانلا نايس اب رو ممحرو دو ”ييملسملا عببجو" هنناكو

لاذ ةرامجلا دي اذاعه ىرعملا نم امفتلبإم قو
 معو ىرهوجلاه 

 00 انكوخ توضكد سل اةَحاوغلانا ري عشا ]بش
 صعْناو درخعالج تيزرك ٌلشلباَو ىلاوح مننا ءاطئارتلاد الراد

 ارخاوافاوحا!« نري _لوص العام طصاو :كسسلا نع كك
 001 ةيزع دالأ د اكرحلانح ابرد تيب ثبحب وف ىف | وصوم :ابو 00

 -....ماكزم هدانقساو سلا اطلع ناحل هتاخد ةئانجلاو



 لاق عويربرعائلائابانملعكميي ايل نهرب يلا بلاطملا هلث[سمو بيرل
و اهدئبا يا ببجرل | نمت هللا عسسل ىلاعت هللا همحر ئئصملا

 :؟ادشا

 هسا مسبب هني دادسإل اب يذرم | لكرتقيد زب رعلا هياثكب كلمع :ةلمسملاب
 ايزعرموعو ةرمملا نننحح هللا هلصا ةّمئاوو .ملمف ١ ىنت ميلا نمل اهدنا
 دم اهلا ميم و سلا دوجول ابجاولا الل املعزعجوو قبولا رح

 أل لبا م” ال: نمحولا منكم ةئلابملا يب ناتمص مح ]نما

 كلط)كَىََو مطقو عطف وامك عملا دابر يعل دن انبلا ةدايذ
 اسوقياقد ضيم ىليع مهجرلاو ينل أرب الج ضيم طورمجرلا عامج
 يا كت اعراب مدا مل او ئه خس بلا

 احلطصاو كبر هلكت قو ىلاعت لفك وللا لمعلا لاقت دعت كو
 دازعنل اب ظفل_لوقلاو روم! ىذ ”يوُصل !دسكبو ة|عقل !موطنملا نع

 املا لعفل اف يونملاويضلاو رميرو ري زل “يعم يعل أد ةونلاب
 يعج مط وو بازعلا كبوص ئ دخن تور ح ا ضعب يع ط.ظدنم توص
 لوقا ”جرخ هائعم ,نج اع هور جّيز دبال ام دردل آو امهوضيو هج
 ديز بولقمزي رك مهمل اٌضّمش ١و ام ئحو وعل ١و نر اسالاو املا
 ,ث الفان لع ريغ مزلا دعك نعم ءلجا ع هوما رباموهو بكم ا دريل
 ناكهلواو لقنلا يلعن الدقن كالا رح بزعاو >رغم هن اذ اياع
 عم دروم بيروح اسال طئللا عار يكرم هلحجَنسَو بوعلو اعيراف
 . نامزلا لو هندآمي ثدحلا ليعل دب رئاق ريلحس كرما ضيرعت قدض
 دوس رم :لرجل قف نوكيا بيكزتل ام دارلال ىئنآنال هندي
 .٠ كلا باقي هرئملاو ند نكت سيل ةداملاهم ةئبهل او ثورحو
 اهقرحل لو ثياكذلاب بارلالا باب ناك هتحلع عوسجلاو ثا اشو انه اصح
 مهاونو ايكسدلملا زباَقنو الثا باب اك هير ىبللو فاض ارنَقَيَد

 ةرلكو “دف لعولال دع نمر سجلل دراما ندأو دار ءالا هلص اريخل .

 تم نءاق اًسلارطو جرس ئنصلا ا ةدجرلل لاو اتلاف اتتالف 1
 ل
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 عضو اطول ررطلا_ل اق نم هطرشاا امك عسضول | نمل | ف تطرئش | المل
 لمدد عضوب ىلإ يلفنملا اطفللا صرخلال عوطرتشا| انا تلق دوم يعمل
 اسجل وعلا تدخلاتو _لمهملا جارخال ددد حاوط بش اف املاح

 كمت ناذ مضول | طارش |نعاشذ خانعا عوضوملاب صاج وهو
 ىليعرو الطن ال_نوب ىنجياط غلا نأل تسلق لىتقلا طا ظظمللا نع ثادع لذ
 هنا هحتسملاب رص اصئخال بيرت سنصل وقل ذو نركذ امه ل مختسم اولد
 حفل اثر ظل اره ادنع سهم دودملا ىةديعبل اس انجأال !لاصتساو
 هتسزئابل والا ليعومم ىيحبلل ةئيص لئتاف ىفعيو اولا ئئص هل اذام ىلع

  نلذامت هيلا دعامر هرجع هظف زجر دي الام ؤياشلا ىلعو
 لاه دروس ظفل مالك او راض امل رفيف ماليك نير يرحل اخ
 عضوا ود اويل عضو امم زوم اعط | ىيع مزؤمئ نجلاو مالك ١ قرح
 ,تادنا رمل !نالو :كننئسالا اطفن حو ىذو مس ١و بطلا

 م ناو عفش رش زيقاوا ىساف عضو ناسزوب نزنقن ارض ينعم يلع
 بِه ا ىثلا ةمش اهيل ةركك اهولكو فخ ة سقط لب ارضنب ل ذت
 يس اعمر اللا رع يمل! وكت نا مهي الك هلب اجا ىلإ الئ ايئيج
 .بلاامعدر انش او أهبعزب[نغتس ال ريوحل لع ةولعمو مَوبسل امس ال وال ١
 ]عئااوقو كرم ل ويع هش! الر رعت اَسل او ايهيلع مدق الماو
 مسالاقم ماريان رم .ءدضتو اًورطم رغوفول اد حائدلادلاو “رق بقح
 كسعمس انرلك تائب عبس مسالا ل9 ف يبنصعب ابلُصُن بن اعل عبس

 ٠ 6 نا مسح الثا وسو و واسم مس جئرسإرو مطب مسا 6 البخيرم للا نومجزو ياو

 علال وف دقو ايس رمحاو لك حبوب اس اصخلا ناس. عدقد

 لعسو >ورعم لا هودي دجوللل ناي ادرلطم دوك عبو »يشل دنيهام
 هايوح رعت ىو خلل قون صاخلا ىَرَكَ ادىدب دورعملا دجوبإل ناب
 صلبا نعاس هسكعنمال هج طمامئ وكعب ناد هل ”ةمزاللا 'يلا
 ٠ لبر كورولا لهل ع يا اهيس الار اقفئالشلا نم لاك

 "هأرماو

 دو وسر ديوس 3 نه دنم 6

 يروا كباب ةعوتس اا



 ءاقبال مال مالل لو ىدالايوبعر بيعت سيدا راب ميتا ولن: لاو
 سالم هسالاب ل فقرا ىحضخلاو ماللاو ءابلازب قالو مالاو :آاهلارم

 لوف يق يضل ئخلاماو ىسالا هل كن فَناو .ثازلا قيركنل عوضوم

 م ,: كرخلووارلا ىذالو رص الاالو «رزدوكحئرلا كلاب تناسق دزرطلا
 '  عامجالاب ءاطحيلم نا اج اراقب مرعم سرا نإ رف ن) داش

 هؤفاوملا علت تدوم هبلا ردسملا كال ضرما غب ماس ام راب الاف ظ
 رصشرتو دملابو م مترف ورسكلاب ٠ ءادشلا اش وا هنم مث اوعامذ ف ىف

 ىح انلادنل سال اب صتخباو حلاصابو جون اين ا اوحا ٍيدحاو ا ايبءاعدلاَوقو

 2: هلو فوضلامإو حلا زود نصوم هنال مسالا نوكيالو هيو ربل وعن
 طيف راخإللاو يال عقلا اجباسكلا# كف ب ع او ديس ايا
 انيس دلارسا ي) ىو دل رص يدانم لا دز امننل 97 سالاي

 هس )دامس لاربع ىا ادملل ا/لهيييتلل هبت ايو١ >رباتتبل جوف ايو

 هللادنعأمو دعم ريع م ىُحع ةرئاغلا مب منام هبلا بشي اوهو

 ناو جد يح مكر كف نش : د وحارب نو دبذ دافو فب
 نقف حرث ابل والان حد وبخا سلف تلق ناك نمسا اور
 لب حيو لف بيكرثلا لذه ين اسما دم هَسَتَق ل هن اب يناشلا

 ديئارلر ةرصيلا وف هيهركما اعصواىت المدلساذ !اهيااثددا :

 دامسالا قامو عا دالامىب ا هلم دعامجنآ لع العث هركو اًفرهزوم ناك
 ىلائشاك هظفللام هيلا درسا جعل هامعللامف داس يوكل ا ىلا

 ءائلا ذا ةقيئحلا خي الخال لانيدَقو كالثربدو نبروكدم ا

 كب ادزسبإ هنإ ثبح/ موه امنا مظكللاب ةبلادنسا امزنيمساب

 دانس ال! صتنخإو ىل فعال هسيعسا هرجبر بانل او ئلطما/ »رن ذ
 هسعب نر | عال ادة وكلا يلا درسا عيضولا ملردللا
 ركل اال 0 اس دي ئرلوزعمل !ئالخعر لطم

 سبح يدان دامو مسني دبا نيفاو انعم الا تائل) جبع ديال
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 يشيد نيد هانا نب ربح يررجملاب مت مهاوتف مشو
 نسعد لاو رصال ىلع امغوشاقعب عمت لش ”ةرثعم نأ أل كلع اسم
 وقللو قى اماما هن ا دئالث ليتسالا» |مفلاو و ةيانلا نأ دموي امدح

 3 اندكشملا نالت .. نك هدكاسلا ثيئاشلا ايزي لف ياام
 1 اننعو تبرك حلا شد «ةوخا او وحال ةرعاقو هش اخكسالا نىك اشا

 و ل داعتدلابط هرشب لكرتملاو هلقلل عنل اب ةدكاس ا تصحو تعالو
 كتاقكال ان ال :انلا رقي يذل اهل أل جلا ناكممب تك ادككا ازهر بغيت مل ىقكذ اف
 تسنبو تان ل ىنن 'انلاامهلو نفل يبو مهن املا زعنلا يا دسم

 هعيرا شف املج كلب طرحجدوحدبا نس ايس نماو الخ
 0 ةدوس ىاراس رقى ضحأ لىكو و كلب سلسل

 تزهو م هب درا ذنعرو الت اجو ىحااو سب عيعربسلا مثىبسلا اوعب

 ٠ -اوفمرل ىبوام عري دؤتو امهماذم ةؤصلا ل وجم زمافاو روصو ىوصوللا

 عزام اجلا زج يع رثب دروس ربع وعع وبل ايعثو شلولا من هين
 ِناّئاطلاخالو «دبحاص مانب نبل اس هللا هرخحآلا فاك ئورع مسا

 كوقكانلا امهل بذل ىبل و يسعاضي) وسو هجاص مان زيلب ياو هبئاج
 امم فرج ناو لعلك ج زن فرحوسحنا مع نمل اوالضح سيبو تسع
 مم روف ملسولو كدا ملم ذو نامزل إو ثرحل ىلع امهئال د مدخل م ةمانلا
 ير ب >لىث يا(هوشهو ند او !نعاعارل ذؤلع امهئلال د

 يبون زالودنثج اموعك ايلا لقول طل عر دب ماولف يوفقك يطانملا
 ملوكلاول تلو الخيري فنا يحعننعا لاول ايلا وشب و هيلعل دو
 لم يا هدرفو نبط املا ابقي يذلا هنال فو ناكر فك بانك انه غو

 انلاعم مالا عتب ل مناد ممر كد ا علب ذاك :اتلارسكب تباهرألا

 و رهف مااموهد حراشم وا نيلعف امسسا سنا مكر زملافالخ

 لبتياكنل اهئال عا نابض باكا انعبربعو مل تكلاقولو يخي مل
 ماو مولع يا تنبأت ادورحئم نونا ىل انفلات اد

 دل

 هووووا 2+ ول" عرس
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 دو انزال عراضملا ام وبل فحالاةزه ركزي ىلإ ملد دبنأب موقتو موكب و

 هيف نلعج اذا هلورلا تسجرو ةاعسلا دل ايبو تاهركأ كيف اسال دا ١

 البهش اهذ اًشاو امحللوعوانوبل اب هنرضخاذ)بشلا تانج واسحرت

 الوصا هلك ناك :اوساببع امد صايل ناك ثا“ ئرجلل هل دمحم ملىخل

 سيجلو مرك' كاريس هشمعب مال ىص! هلكد جحد هبّصامال جرحذ 1ك

 ااكامزكانكو لخفاامم نو تل ةرب ان امن مهو ب اجو مركا امهسيض امذا 5

 حض دش إد عبص و ٌدمح" ٌدُمحلاك ةرياز يد ةزمعن اسرلوا“ عير ]*رق بح

 نع رصقن هاوس ابد هبصام ىلا عباضم اربع با ربع يل فرجا ادن

 د جرؤسلا و نيلطن اك امربلع> ان ما يال هيضامذا برض 'ا«:رحد مالا

 تارا ا تبي | تبان دبل اكون يم السيل اخللو يسامح ل والا يضام

 :اياوئعضوم نونو ادحاو اعضوم ورمل نال ةيوبعْصلل !نبسنلاب بنا ناك

 متعملو عم نمو ملكت نوئاو هرجو يلودسلا نرسملاف دبا شنو ىبدا

 (تعلطم بط ملل :”نل او تاابئ غلا مسجل افلطمر كلل بياخد ايتو رسضن

 ةيراشلا يو ةعراضملا نم اهيراضم ل عنا ارم يَبَسو نيتي اهلاو هِشاَعلاَ

 ىلص ىف اعننث ناعم بيكر تل ادعب هل ضرعب امس لك نا ين سالا هنو اشم

 /قشلا ثورا اذاربر عكرب ٍديز نجا ام ددل ىفك مسالا 'ةرحاو ةئببم

 مايوتسالا ثدرا١١>١ نسمح عكر عم ىرصعخخخو بهذ !ثدرا)ذا هِبصَّسَو

 كم هر ا١ذا برش عقرب يللا بنيبثيفو ادمسل ا رك انال دنوتكزعتلاو

 ظ مطل نع ييبلا ثدرا اذا بصي انعن انسس يئانلا نوكتو لوالازعيهنلا

 قاكربسب نادرا ذ'ةبصقو أمهبرنم لكن عيل )كدر ا اذا همز مهد ,

 نأل برع الل! اهزيعال مسالإ لع رمق اعمل ا يئاعملا نساك أمل نكن باعالا

 اه نيمب عراضملا لبعو ٌئسحاوع ابننا هزلشما ف ضع اخلاو بصنلاو مفارلا
الا 2 أنس مدعم لس وعلا الط دام اضب هرب

 علطثلاو منجل يديه ادا 

 لصا باعالاناكف غرام ان باعالل اجايرح) رشا دش ا مسالا ناك عئرلا يف

 ليقاسبركذ ام ادعام ا ددل دادعام قزرفلو عراضملا قامعزو رهسالا يف
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 مل” مالع ةمالعلا لف امس ايش ٌةمالع ]بقي ال امومز ل عقلا ورسسالارمالع
 ةمالعد فن هن الد يشك ة ب دوجوو ةمالعمل || عجب لاش اوي ضحلأت
 مس لا ىلع .اخيبآم عاونا ةئالث وهو للا, يودلا مرا ةمالعمل ١ جول

 ديثامعبو مم رم اوسلو مسالاب صنشلا مواسي لمجالورعتلاو
 بيلا انه لع اهلاراشا امك منح لا ممر معجب و دل ذك عفا ب و 2

 لعتلا ٍلعم ثفزك اش منال نم وبغ مسالا لعنهم ملوي
 كذامانه اباد اسرياسب ا

 اهؤيحيئزعنلا ناك اذا هلم هد ةنأل عمل ب ةصتخم اهنا نير اغتشالا باب

 ىلبع الع داىث هلو فكر ىنحم 0و وخلل
 اكن نعم تكامل ارزكت له انك انف اعقل اة صخب رور نيج اسدالا ٠

 هرج و ناك اذاامذ هد , كصنخا |عئلاب اهصاصتنحا يثق نعام تطغلا

 ملو ئول املا ىلالا ىلا تنحيو ىيحلاب ادوسرع تدركذ اهزيحق رنا اراذا األ

 تلهذو هنع كك شاهزبحو ؛ وزن ماذاو اسس مسالا ىازف اب صررت
 ََض مب تق الاوأهن دعب ايدتم هب ا

 لاصق هان ادبرره 02000 ادب ن زهر ايبنخحال) بر وجي“

 لمعتو عراضملا رعنل ضنك ملو مكفرر ؛؟مسلا يو ىخس جلا هيوزسعتد
 سالم زيكو مأمن دحا اوك نك لو دوب ماو لدغ هاهي |

 كرا لانه عل مااكتتلاو امهيزمعب ال ىييسلاوز "اك اعفلاو

 نايم هانا دنت ىبا از شالكؤ سال وتثيل ادع < ذلا
 يسضااقويد وا ديد 8 يجر لضم هوتي ؛ ناكرشملا اطيق ان ررعربعبأ مم ٠

 ةلشأو طك اظنل ليما ناو ةرباو رص ايد املك ؛هليطيَدلا دلذ
 دق هيدر الب * ىبطن : ادد صوخلا ؛السم ١”هل ىنمل ؟راحلاناسل ميقطنبإمو

 كسلا رصين وعم لعل ديد نابد دوصهس مشل ىف احروطصاو“ئلمب تازرم
 باوج ال وأ ء يحن روب ةررؤملا لمعلا ةو دير ماقد مَ دب 7
 ديذ مالو ديذوثكو اذ أفا ةراشمالاورعتلا ئالخع موخرإ ماقد رف

 : كرلاو



 ًرابهلاو 9 احتاسلاة هما سّسوامالك ده: ذ> نه ئش سالف #وبا ها يذلاو

 يلع يرجو اسالك ي سيلفر عمل |ب ُدعملا دبؤس حارب ن لالا لهعبال ايم ايش 2

 اجو اذ رييطلاو يصاسلاو ناركسلاو ف ماسلا مالكتك وج دا

 ئلسملاهكرث دقو دولا ازه درت ا شي ال هنا جصألاو

 لفعل هئأل شنو بلطو ريم عام ادق الث مالك اياوشو هك هع باغ

 هاسعم دوجعر لات نءاتاو ويه بد ماقامودي د موكب يدكشلاو قيدشتلا ٠

 : اشإو هنراقذأو بلطت سن ال ًاجرهو برشتالو برص 6 هلمول هوجو نع

 لاقو بلطو هلت ىلع يرضو ميش ل | اعل نع مجير ئئصملا مك تفتعاو تعبك

 يزل لإ عوجلا تار نيبوشلا صعب ةقف ومو اس است ذهل ذ هلق نكس

 لاخلا فرس اوه ءاعدنسال اواشعم نال ءاشسال ارسنق نم بلطلا) شاع دا

 هيلا جرش حرص وتو د هه دك ءاشنالا ىٍ بيساو تعب ىخح عم نا اميكس ٠

 همسك قى هام ئباَداقو اممم انزع وطيو دز ل وال يلم د 1ك

 مالككا نأل ميميصلا وهو ءاشنا ويه نوؤقممل الق و *يلصربلو خر بط

 5 ؛اشمالا ىاتلادربجل لوألا لوا هئياطت جر أم هئدبسل نولي نااما

 ”اه دولا بابي ههه م فن يفد سالكن كل مه نيو ناسلاو ىاعملا ؛آملعانس ْ

 لفل طع هس والا“ عمن صقر مل امه ممرشسو_ابيرتلا مالك اعبت

 عالطصا اما د ذ نال همشلا كيتت عمت ررظبو رف يوامرسلا ىمشاا

 نأ دشو ىلا ؛اششالاو يلطلا مدد هللائن لَو ا١هبث ةحح اشم الف

 ءاسنالاو بالطلا ظل وعم ةمسفلا ين نم لفعل كلذ ىئالنملا لى

 يوعما كل هم درمل ابهسالك عجل هئلَمو هدارفا قنوائتمدجاو حم. ْ

 > هئلاصألو هلع ٌقرْشو ٌرثل ءانبلا ىيعدمدف بهار الا كباب

 ا اسك ةئاباءالا اه نعم لاَ ةفابلغالا

 :لاواهربَع يا ةدعملا 'ءاعللا براري ينجتلاو رثع نابا ا
 ا ارح م نأ احالطص و ةيرعلاب ملكت يا لجرلا بوعارل ايا ٠

 مسالازحل ىرماىل بما الا دل ذ_رهاظ ىف دحو) نوكس



 عراضملا وشل | رثحا ىو :اتبلل يطشقللا رجلا هريس م ماساموهنو نكمتملا
 ئاكركره اللا ّلالاذ همالك ق ايسام عنب _شب دبل تلاو ثانوالا ون نط جملا
 وخي ”لئوحا يك كد دب بث ررم وادب د تب ادد دي د راجح دير

 لح :رونملا نك طلكر ديل او دلبر ها ىح يق عما نوكسمو لب ناد دلي ديد
 قه وضعى تبول نينكرحلاكو ئيذلاب روم و ينل تيليو فلا جوخ فلا
 وسو )ووك لا لب مل ىلحإي نيو أ يونملا وكس اكو يضر لو نعني
 شو اريح لذا دق ادوخ رقت كركر ماع هلع اءزماعل امبلمبآس
 كلذ نم اىثس سل لوجو بصدد ( صدد برم | ىخح ف 1111100

 يع اميل ”لعفلاو "نهمحلاو نكقما عر مسالا نير وكذا زعفلا و مسالابو نعل
 ديلا اهم ايفا بسد ةبننم اهماف نينىنملا يدها ري رصنللا عداضمل اوسمالااو
 وينع ياش بجإل لم اعلا ذا ل نعان ارتحإر بلو باعالا لل نايبلخآلاب
 شخازلا ١ اوه) ئم بلع الل مبان: ملا /جلاعشلا نال |زحأ ؛ببلعالا لعمجاماو حلا
 يلف برع للا لا لشلافآسو رم انموهلانللا لعد دل او اهنع ضان موو

 ل

 ىصتقم نابيإ دب ذعبام هناب زرعو يقتحم ا ىلا هريشو كلام فا نانا و
 اىيعو يونتم هن اوبك اكو ئذحونوكسد ا رو! زرحيسز ماعلا
 وكيف اديدقتو ا اظل يريع رلادلا لم طوعلا ئالتخال ملل ١ شساوا يشن هنأب
 لوي هباوسلا ىلا برت! يدارمل ١ انامككلو الاو باعال ا مالعي الا
 زييماوم اهن) بلعالا ىلإ ب تحالان الو قاايابكح 1+7 مر رعاون) نيتقعم ا
 وو يود زف اضال]اماو رييؤغملا يال ثالاب نوكحرإ ناري او اعلا
 دعاون )و قصف انك ضاخلا لا ماعلا رف اضا نم دام كلع باعالا
 اديز ناو هىني بركس و مسا يق نانإإك ٌبصن ويف دزعبدا بلعالاجا
 ٠ ل اهزف ع ىف ب لناك مرجت دب بك طوف مسا يف هبا وجو موكب نل
 مرور لم ذالو هلقشونلايياو هتفنل سال رجلا صتخلو ين
 اوال. ريبجماو موزجملا ىالختدامكا مسالا نعال اربئغالو وعملا يف ع
 ٍقالاوُدِقِبلا سرك او اسلب ئلألا ىح أل بقلالابو غنا نم لو ١



 ناك ولملا يِلِعو بصنلا مئرلا لاقي نك ةبفبلالعانرسأل لطب نإ كلخلاو
 هسياب يلع ثلا مصل و الا مالتسال جنشمم اههمزد عئرلا بلعالا ل قب

 ”لعالا تح لطاد عاونا يو ومالا ههنا سبت مدلل يزم نمسح صراع
 ؛”هسر اهعاونا تناكامتاو اب بئاموعيو لي لااا ال اهإر سجومد و

 هللا نال عئرلا مدئو ةئالث قد دلرخوا دهحاوىهو نوكساما هال

 هل معلاو الخ نركب دز رلماعن أل بصتلا مدي انك دع يعلم

 هِص انمتخا لأ يوري تيل الام بيلا .ءلاصاالاب

 ل اءوجلو ةدقفلاب بصنلاو ىمملاب معرلا نوكاميُم لص الاو مالا
 باوب| ةعبس_ل صالا مل ذ > عب رخو امزقشما“ هرعذتد ع ىبكسنلاب مجلات
 نعي شعر ابنعالا هب عيد الا األ بيتلار الع ابال لحما راتعاب

 تةباعبو و ةرسكاو هايلاو ىلالا دَسْنلاَنَعَو نونلاو ئدالاو وزولاةزمملا
 باوبألا جشو ىرحلا ىذحنوكسلا نو دكا اودايلا ٌةرسكل نعو نونلا+

 هلملم زي بباتلا أل رويس قف صرصحلا اماق دبايلد جوبا موكاملا

 5 اسلا ثوم ا ممهجيابو فرصنبالام باب وهو :زكوح نع

 يحيا ماسلا كذلا يجيب يد يتلا بايو 'هزاسلاآ مسالا باروهبو لوح

 د فآ ةسيئملا ل ثمالا باوعو هكوصوا بوكس نعزو د حو زكوح نع
 دحا عبس يف ترص اك زعملا |عملا باب وهو فوكس نع نحف دم

 أعم موت ةرحاوو ا عشر رع نم ناتلع ريو عتجااموهو ىروصنبالام
 بابن قل ارح هثداذ هللاءاش ن اب نكلا فل اممي اسي قايساك

 يا خل !نأل بعنلا يفعريلا الصح سمر دما تزررم ىح ةرسلا /ننع
 اب هرجرل و برد الا يلع تلم ةفملا يلا ايم بذا ةرسألا
 لوصوبرأ ويزخحواىيضا نال ثرصل اوه ي نل ) منبت هلوتلا عب

 ديزي ابو دمباسم ابو ؟ضم المو ملأ اب ثرربوخ ة دب انو! ثركمو ا
 ”دئاالا ببسي دوجولا يحوم نيون جو زحل )صال / ىلبع ةرسكلا ابر خت او
 هنا رمالك ديصَفو دعب انا فس عيصد يح رطوفسر وصب لد لاو



 تلا ناهن) اهيا ل اوفا 'هثالث هيئو ةرسكلاب__جت نط ىروصنس وبِع كلذ
 نهريوكذللا هبل اشم د روصلا عولمش اأو ئرصنمن دن هينلع يتدصا

 هجاملا ةيهحل ال اوزل نيرصنم مكدسعلاب كيررم وص ّوو ئررضلا عونمم

 0 دف منال ةيعبلا لع فرصتي الام م دقو ٌئرصلا نم اعلا ندو عم

 اهرضالا نح يزحلامم فاشل !باسلا تءاكرملا حل ي كو ح هب تبان
 كثنوم ا عج ناك ؛[وس ثم ار عكه ب يجس ناو مون دبه آن ءان_و ىلاب جس

 : ناكاملاس تامامحو كمال رطص ءاكر كالا حجرا كءابثي شو تدارؤمك

 3 00 201 ايزوحالا قب تنايلبحو مب قب نار هيك انس ما كد امكح

 : *فورتت اذ تاونسلا هللا لعين حم ا را
 «سكابكو ىوصس|مهسلكو_لاه أي ايتو مد. ىعنم تاومسلات ثا

 نإ ةتفلاب بصنَمّيَرو ااركذملا حجو اكس رجلا يلع صت المع
 م تتغلب ىلا اهنا لعام ثيل ل اكمكتسو ما لطي نيه كيو دج

 : 0 بيد عومسو ةعامجي) ةي مسج ن كتانئك

 ىف زلشت هازا0 ى زخمحلا نه هحمجرب أذا تيئاتلا كدب

 ظ دل امه (ضف تياروخعو تايباك ةيلص فان اسم ان اوم !نِسكو

 تدب دوم هل وفه اهو ناذهد ةوغل اب نايصتب ا سان ١ ةارئك ةرلص)

 امبلصانأ ال لص! ئعابمالقنال ؟يبلص ١84 |ئعيو ةاضصق كولا تاكأم)و

 يفئاءايلاو ولولا 'كرضارلف توزعيو يطق ئماسممال “هع 7 0

 داق ركذام هبرعا يروكذملا جلاب ولاد لأ تل ميقا
 بم ايلا هظفلؤم هلدحاوال جن مساق لمح نالوا نكد او ىنع
 ] اب يعي اضملاةربكملا ةدروهأةلتعملا حسن كمسالا ثلاثا
 م هل بام ءايلإ بول قيضاامو بحاص ئعع دذيهو ماكنلب

 6 ردنا عقتسامررقض د يانا يزن نعني نكفف نفع

 ايلاف امصيلالاو ىفر_هلولاب بخت اغا .عمربخي قد عيرملاك هيا.
 ::داض الإ تس اكةةيسلاب يب ديرمو أم اد تباطو لام: ذا هاج اج



 طلاح# افق لع ام ولم آبببص هيلو تكذب نرنارك اوك ةلفونلم ْ
 رئاضالل ةمدالم هدو اه اووابمشايمدب دقتل اذا « اذو مب ميس اه يواس ئم

 فورحلاب باعال ١ اهينشراحم مرعل مع ؛آربو اريام اذ دل نمسا

 كسارو 0 ذا اجى اولا اهيل ةلوصوملاو ذ بحاص عع حو

 نوب #مينبول ورسوم هاركاماذ "هلق وكو ماقوذب ترررمو ٍماَق د ذ
 بعباض لم يقل ابايزفدطل نم مهتم نأا ىلع 595 0

 بريف ئني ملام د اهم ءاببانيطل فيض امو عذْ يبسندكو رايك

 ميلا ملا ميمديغبو غرم تاكل برش ءايبلل اثم ىبط امو ةرهاط تاك
 كتاكرهيو لم نك اص وفسو هنو دبو هميم ئبيضت < رجالا تارا برعحبب

 مرلع ثالث مهمل ذح ل حم هّرمف ارض هلا يني يصح ) اوصئم سدوم

 ,ةيلوؤهتلب واصوتنم هيو خف اررسصماو شه يعزبيشلا يوَشَماو هئل

 هداجيوسملاو ثانرشلل او نإس باع هاك املا اةرعصملاو ةعومضلاب 'ةأمنللا

 صف لاو رربذكأمم مقطنل يربو كدب خبرصتلا نع ئئسملا يبختساو تزرعصمل او
 تهيدملاب بدرع ديك همال تدعو تلا اناني و دنت يقف

 ثيبارو در ىسن اه نم حيمفا د ,انمرررمو لنه ثيادو "كس ادم
 1 وضعبأو 'ةيع احلا انعب اوعت نم 50 مو >ايس ثدرمو هلانست

 لوف ةهزدو محو ماو باو ئعصب صتنلا و قنو اوماتالو هبببأ نع

 كيقو) فرضت و" ؛انم دهب مباني نمو « ١ ىةعدع دفا ربا

 مصج وذو ' اهانباعدحملا الب دك هاهابا اباو أ أب) نإ ذل نتمكن اريك

 ا عون تن 6 ناو فورحلا نال ىورحلابابماع) ناكاجتاو لطبال فانسإ هركم
 راظنكا 2 يشل. |هبتسا هركف زكر كدلع طربال نام ايزم وفا هناا تاكرح ا لع
 اهولعمسو ءامسال ١ رو اور انّماٌو ىوتاثاباعالاب جوملا ىلع ىبعرولا عوج او

 موق لابو لا ب دبوعم
 اهرتحا نا ي عوبجملاو ئشملا اهنمماشم رامهتس الا زرع وصيت ئرخاوهو

 بالاو مازن خالا6 يره ان اذ اسك مازلتسا قد بلعالل جصيب دلع ح

ً 



 اهاباا تف اعم ليد دب مالل نم ل دي ديد رصولا ةسهت نب اولا او نباذل
 ركاداس اوصّخيو لع ئيرح كسمل اهمال 2 اعروطبو يف ”ىضب) ىحب ريشا
 تلصفو هرم اشملا يوفش كماراللا كازا ؛رلنا ربط ابرقاض١ زل اعين

 ب >!ًمالاب اميل اصال .قئالشلا ضمرحلا :[نعيئئساب وم او ىلا يلع

 ئاديوف ومو ديوب بط دم د سومر اوع ىو رحاب ادمارخا ن) هيك ذ
 تاكد أ نك روصملا فا كح ئوورملا يح مدقم ثاكرفن بوم

 امزفن (ّضحب وال "مت انثتسا ايهصعب ىرو دعا بازعالا تاك ورح ارصام

 مذو دهلىكف نوك ن : !ل والا يع مزلي ئ ال يصل اوه اذهو :عامجم اق

 ' ويظنالو هسا ١ ليعدب آس بزعالا نال دحاو ئرحيإعاسهو نيئعم ام

 ص 15١ رت |ىشن نم اعح باع الا زعم ىو د سال هنئاب ببصجأو هل

 عجل ةبثلا ةمالعوشو ابشن نس عوبجلاو قئللا ف هولعج امك هل

 يملا مارال بالا عوبجملاو يذلا ف ين اب ىوكرملائدلئحلا رشم
 انئوم وا ناك ركذم هظفل نم نئيفطاىئسزع او نيا ليز داموهو
 هعاولدع دنهو - دنهو ريو د نامجصا نارها ؛ نادب لاك

 ةييلا ١نع لباب قلالاب ترب هل ءاذ ساركتش اوي ولمتل | ربه كح

 2 راثاع دعبام ىوسككلا ايرشام جوتعملا : يبان ديو بمن د ١

 ديراب هبرسسو نب دب نا ا ثسادو ناديا: ع ةرسكاو دخلا

 ولا هناا نانا ثادكذملل .تاننث رك امب مباع ف دب قطحاو
 غلب :هاضال اب امه دقت نع لطم ئئئاوملل عب م دغل ف ناشتك
 كشر ملذ)' هئيؤح ىييبش ا ىلب مل ناو ينط يضواسّروّصو نال

 ئئاصم ىئنوبلل تاكو نيركذملا زك ربو حلاو 'همثاو قاامهدرمل
 انهوكن ال الطنل ىملابا مهيب ةدشد ارح الو اكالكد انالكى تمتع
 ومو نونلا ْنع امرهدرخب دنع ازريؤب حذو اضال نع ئ اكن ال هلا

 - الو هركح نبط حيف ثملا ىلا 21ناو اصيل اممم الو”: اينم اممال
 5 سعت ىكرطالاو بياط ريغص لااا ذل ملل ل رف اضوالإب
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 انمعوبل ا :اج( هلارلكا ملل ئيعبران
 ااامآو يطاخجلاو اوبمض ىلا ضا اذا ايت دول ذ درط م فلعل

 داوخا ىآجيل افيال دا ا ممل رع الم ينافيص١

 ١طن ةيريدقتلا' دكرح باسم حج رعجو ىئلاب علب لذ هلي وحا الك
 مغالاناكآملو اهزك) تن ىيئشحلا نك ىلإ عت هلىفك طفلا دار دايلل»
 ىلعأ عزم مصللا يلا رق اصالاو تاكرلاب بلعالا ىيعاعبرم ىرملإب

 يج جحس سي رص هلو رصالاو عملا جول | اعيحر يبظمل ) ىلا :ئاضالا
 ىسحا وحث نسل !ل اوحالا قئلالا ممنل هد ٍيرحا هئل قتلا ٠

 دازملا حير سالا بكيل نارحاسل فازه نا ةاق هلع يف
 يو اينجل يلا ,عوبجي ياريل اسلا
 نوهلسللاو نودي ك6 وص ه|املع هدرطم ناككوس هرحاو
 /وسكلملا ءاب امل اي سصئبد "شي هدوبملا نع“ مبان ىاول ايف هن ئ

 نودبزلا: اك يذلا هرمجلا نحيا اعبعب ام يوتعل اهلا

 ىينسللو نب دب زل اب ثدرسف .ربسلاو نبدي لاس بادو نويلسملاو

 لسع رانإ ةرباعملا ثاشل اأن نم ايلاخكّتع هدرعم نول نا عمجلا ان
 ثلاثا ان م هيل اهيا اعرك كر وَصَو) بيكزتلا ضو ىلع هو
 لل هب يوساسمالو يم دالعتالو ,العم_لغت) باي عوم ثسسبل

 ىف ]تح هش ل ُنَب جرش اىباثملاب ثلذ ىلا انا اهكح نول او

 روستو خب ئببرصبل ادار وطوخو م سيل هسا وحال يعد اسلي

 شب ةمالعوهيو سردل رص ياس ىحيو ضباحوطو هرخورد

 ا/وببص و بو ييركسوئم اوم نال نإركس خو رمح هش اوم نال كبح
 وك ا اس هب العا هب ىحلاو ديو نوم )و ركدلما :اونس .ال يرجو ٠
 ٍضرعلا لوا اووي ل ءىساو يسرد ١ الر 1نايالو وع اوتو

 ؛آيلا هرصن ةمالعو 1 ىعتم ينولر_ولول١ديقتر همالكيو لا لاف

 ب
 0 وع هايس وح د 'ءوصل) سو



 ايلا «رهج زد الختم ووجب ارو باب الا نوال يأ ال اه ذي ن اونو
 ىاذوعلو هنعم يمرحإو هلامساو هلممل م هل دحاو ال عمدج سوهو
 ال عج يما درداص الا عست يصوتلا اق هلاثام قيعوهو اذ وبلاد
 اهوكيال جمجلاو موعد دش ماعؤماعلاو لقاجب ئمب ص اشنال عمج
 طاوس ىولسب عيصلا عمج اربع وإ امى يعيو ه دروس ضحا
 نكت وأول تل نيوضر أو .رئصال و لجسد ىنجوسا ماع" ال

 لئؤم قلو اهوكسلاب ضراا« روم نال اة عيال سدوم رييكت مجمد ارو ر ضل
 ةئس عمنج دنال هور اوه دوعمسو "دوج ' ميصونلا يي ملاقرقعنال

 'ء طوع وكرار نس تاوئسمليع هعمجإب دب مكس | ونس وزصاو ئيبسلا ب

 ئيح.,ايواول الولف كون اس ندب اسوصاو سدهاسو تيئاس ليعي ز عملا
 يااهمبابو عسج ساوهو نورتنعو حا دئالث دقرطتم تزواجم
 صوعو همال كدي لشلا هجن اكام لك همس ام نير ثاعو ىبيس

 ظ ترص ولض نزعو ةرعو نيضعو ةضعأرسلب ملو كينان اهاهنع
 مرىل مدد رب وشو ١ "اهلا ثق ذا نالؤن و ةرعوو و ثذحلامدعل
 ءاميل اونعموعل | نال تندد مساوخو ٌيوحاو نوسادشو ىئيبوعتلا
 نيزك ابو نإؤش ف بس ىيحارسكا سجال يؤ و ةاش ىبحد نونب دس
 قلع ورفصالو لعبرسبلد دع اهي واضاف نجس نفعل نم هدعبام
 امهم )كوحخو) تبى ةنجلا يلعا هب يمس زف دّيع عيجرص الا يوم
 وهيوزنإو همجي ولب اوكا عورشلا وتم ل يديصت يجز هولع اون
 عسل انوه نم دب يمس اهزك ب ويِلعَّوفو :ئصالو لحبوب هيغل ارطملا

 الا ئيزل دب نحل ممو جيلا زع نم دب بساع توقف هب سس وديك 001-2 احممل
 لام جاع هب لعاو نونا قف دو اوما مول انه نيو هو ثهدذك لعاب بوهلاوواولا 6 1

 بعالاو دحاول ايدام ال ىورملاب وصلب اوىيشللا عاام او ئيرصنب 0
 نأ عم [صالل وص ال لو عمل عمل دل امج ناكرخلاب بلعالا عم فورخلاب
 أميل نال ئيعملا بارعالا اذه ابرعا اشاد باعالل حضور حامعجرخا
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 غاب اوس ىلالإب ىبشملا 0 مثالث باعالل ةلعلا ىدرحلاو ل وجا ةدس

 امس 0س مرا عشرلل را سف ةسيذتلل ةمالع

 ويسب اررئسجلو هذاا | هيرلل ة م لعل الا هروب ندعم نينكاسلاءاغنل مزد
 قيما مزنمل هبعمجلا م الع يف يبل |ىزولاب عوبسلا عثرو ل عئلاباهنطم هثاد

 بسعنا هيلعزمصد !مهتربل دا يانا وال ابيالودعا يعم

 امعأل و 0 لا ةيقلاز ع

 قول يللا نحف ركاب ادوكي نا نكاسلا ادب خخ الوصال مكس

 ميلر الا دعا ةرورم اهنرشر يملا دول ايت ىَجنو ىوطصملا وعش
 كعب ًاريراضن | عراطم هك ورنا ءلسمالا نس دانلا ثعآبلا

 5 201 دولعجو نالععن و نال عشب ىضبزبلم انعنابو ا هج او | ئبسا

 ش شو 'همنملا ربات ىونلا ثوبثب 7 اسيا نيلعفأو نولعتو

 اييدحسو ولحقت ناو لولحعت من اذ ىشع ىوكسلاو : دنا نع رباب اق هد
 اجحرسنلاملعرمحو عوملاو ثلا ىرجلا ءايااكرص !انع مجبل

 أو م هان لعمدلا طوس[ ا ىتلاماو كل ديف جلا يع رسح

 ' أمه حاف دش مب اقولاو عترلا نوب يئىجاخحا رص ١و ةدجاو نوني
 دربإلاو ىمح اللا او ثب اب اقىلا نوب همم ىو ئلا# ةمرل انلاح
 ٌىإ هرائخا امل اذ الخ نرحل انما زثك لو بج نب او يس اطل او

 رب فول "اح النكد و مقرنا! "نون ٌقوذحلا نا نم م ىبسلاعبا للام

 ربا امدصتنام الو ساركشاو زتشااهبرصح ا يف د ربئانل ناو

 ”رظف اخو نادل لع ارف دحام اف مقرا نس ةرصاح سلا العلل |
 ' ةودئو دعانا رب ن ف ىكع دلك باعالا رمالع لع

 دولا تو رم اظامم ىوئعب ناالا ا ملط ىلعاسإو عقلا
 رعاسجلاو امالزمكلا هالاببثالو صا يهو اولا : ميص اذ 3 جم بص



 الع ندم قائلا فال دهس ال تيم ايهم ل عغل ١و

 لوف ابكت ناعتب م نو نصيرْس رسم نائل طلا ومد وهاس و
 يوىقتلل برد ١ اووش ناو هاعت ملف ىتخ ى الغ ىو ةوشلا|
 اعمال و هيرلاةمالع اهم ذحإ ىوماو عاملا ريمواولا نأف
 اواو د اكهلو رطل الامهبلو انو اوب ”دوّووعت لصاو برم
 يكس ءاو ام دعو ظروص ايست و و ليس علا نقش اذ ”عامجلا
 مث يلوالا تتد ناو اولا امههد و نانكاسؤنلاور ,ىصل | نب دش
 زالوا ولا ف دحاتس آو وعن مْدَوَو نوما رح بص نا رحد
 هز يهسا ؛ٌيح د حو :ررلك هاشم نملك" :جابمال هشانل دود
 ل دن ال اسال يبد اومحاو الاب ىدحلاو رعغل اوُخا امال د لكى ده
 لديام يلح نم يبوال ريالام ى ذحو نري كلا ى دخن عم يلع
 ىبىنتلادو دامه بحد نم افد نع ملول مال اوف ده درو
 لاب ديرب و ىعلل رب' جو ىحأ ماب ىصوب الو“ داةننسم نراك نال

 هو رحال عنعملا ”لعشلا باسل جآبلا .رلنعم ءابلاو
 00 لاو ضكاوا فا 100
 ايوكسارئمعصل دلع ىدمحن ال .ركرملا فرح رع/ ريا رخل يا
 لقعنش ناكلا لعد رمكس م اعلاابربلع ع دف مبرر
 نوبي كدالام يي 'ينن اسالاو (نبث اب ملا دوف اما ترب ماو نعبد لو دل
 قاهركذ كلام نا اريع «لمكرئلو سوس رجلا رزع# ارو رصف داب د يب
 دوو عم ايلا تابئانرسنق هاو يعوبسم د قب نم ما وتد رييشاا
 /رلوصوم ساعجتو | ,ررص |ال ماس الل لق :يلانآب ل ّىنم مزاجلا
 هالو :نمملاو ناقل اقر :اويلا تاكرحبإ اونل_هصب نكس اضاع
 ظ خيم را وصوملا نم "نول يدلل ىلع ئطعدو ثول نيل لدم
 هزه ندوبتساو ؛(ىلااه دعب قات انهي و انرهانماو ابموسعل يطرتملا
 اصف عملا شر دؤب دق مشب نا مئدلام ىار انا نيل ومالا

 هك

 ا



عونع ىةسللاو نشل او يملا وانك تاكرملار دؤت
 , يب ال

 0 .ايركذم عيجاعوهجالو قسوم هنا :(ي ىلا قبض امك نم
بق امر اسكن | يعدتتست لنا أب نال لىصتم الو اصوعْسالو

 ال

 اعلا تاكرخن موبظ ةرسكا اب: اشم ٠٠ 3 'ة سس انا لججال

 شتم آي لبفامو رحاو نأ يف ىيلحيربكب هل دهولا لما ذ١

 وعم مس ارك نم ىذلا ىو ةسللا ابقي ال ةريوكدملا اوبر الا

 نم يبس ف |, دعنل يجرل لو ىصعل اك ثرمر. ا اولا زا

 ضد ساد ْنَمَو ى ايلا ,ومرظ نع متم ىارصت مالو هدم عانتمال

 ساخحملا نب نبولا : آمر هم العلا لا صون نب رب كري نضل

 ةكولم اود قوش لإ ىو هاري يلى للا يلع اس“ ميلا ىىتنب يبلحلا

 نكرم *كو بس عبوطننم ري يسحب“ يي نش ررلا يكس ما دبا
 0 دعبل

ثود ةرسكأ لف ءرطلا د دوت و 9( ضي ىكمع سلو ىلا # ي'اف
 

 ةرسك البق دمرال اب هزحأ بروم مهسارك نم م نيل اى 4 هفضل
الخإبلا ىلع اهبل اىئشسال قت ماو ٍيدإشل او غادل اك

 ىحي ”ههعلا ى

 ص الو نيىسشلل ف دح مال نال اسم ريوش سيم يوان لف

 ىنعو ىبشلا نود كلا و ىطلأسدؤتو تاكرمل صعب نع

 هئاف اليست ى الكت ارركرهتر دعنا ىلال اب زتعم رعت زكى م لت,

 د دعت ى اييرلا مد بصن شالو ىضالب ني /و حطب

 لوك لكن م يربو ىعدب ىح ف ئكشم او دعنا نود يملا .

 نيكشلاو تلا ىالخعب امبرطعاب نئئسال :ةيلاوا لول إب عنعم
 قعرن نلوخم باي ئزححلابر يملي اهنا ئكشلا نك ناري رطب امو اف

 الو ماعمب دل ىبلام قئتالو ارييخدرلا يهشوب نا ميلا ميو د ىف

 لونك ال دب دلعلا رح اكاذا هس بن مرا قداصلا همن

 وه مزاجلا صو دوبرادبالاردو ن اك ٌقثدونو يرعت و

 «اضنصم مزاجلا وسال ئزحلا يربح عشعو جس ايفل ادا



 ' ىلع لاو ررصصلاو >ىعنل اك ناعشتال ب مضلل نال النحلاب روأمجي هل نم يلو اردعلاب ةريجاواوفو يسرد نوكس هرسكو يد نارا عاود او ىئصملا ىالتع حاو قشؤبع بارعالاف ملا ير بوكس نماصلختو | الفندا اىاشاواري ههرربلو بامعالا يوم لماع تقم نايل مدثوجان رداب ريركو كلام نبا هيلع ةماعلا يلظعل داَنيِلاْن !نمر يك اقام منفاه بس نلاو ىوئمحم ماب : لوفلا ساني انياو يظل ب اعال) نا نم ممدق ام بس نيا و ةرسح اورل احل ارا مورا ونع رح لم 3 لاق ببزسعالا دمص احدرطصاو تونا ايم دارب "قصي ؟ىل عاى "عضو قل نآسبلا ايلاف باب وكان اوه رم دعو عراخلأب دارمعالا ىلع ءانب كثاشالاو ئدحلا كر ىلا جم يوخب داش رارباىهت ملم ىدق داو
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 ىلع يبد رعنل ايالا رصتنال ثلا نوما لاصتإب رباع يضشملا ماياب هروبش كاوعل رخمل !انب نم مالا ىلا عوج يبان او نعش تجر اوهام صب _شب ى فلطللاو م كدانالا نوب رصننيلا عراضم ا 5 00 نا وهوا او ويس هيو دعب نااما نال وات ادعسا

 قا داوباووعد حصان انو كلا ره اود ىجلام ]و ميسانملا ةرحاس داود يضوخم قال هص املا ب رصالا ىعن يذلا عمنا يفعل جوكمل قلع نايبديال اىبرضو ابرضك أ الا هير اوبهصبرصنملا - تالفيو رب ادب رصو الب رصل ب صن وبيع وصلا ىف الخ: ةدحاولا ةمايوم اوني تاكرح برا اون ل اقئتسالو سام وكما“ جيو روم ةوسلاو ادي راسب رصف دانا كالثنم لب رٌصك د لرخغم



 ئلالا فذحم بلش ام عاتضن او ايبا الا نيِلْقُف م ىىصم امعالاىإ
 ىيردال !ىىن د هيسن ان د )نىك مب رطب و ١ك قتنال
 دال هر )ع كيضتاو علو نبوضاو لودوص ]و ابرض ار يوصا
 نوح يلعو برصأى حي نوكسلا ىلع ب هعيراضم هب مررهجام لح يسب
 ةضالارن الشلا ىحع شررلعلا كح د حووبعو هرعب رئالشلا وح ف نونلا

 وبمص صح يل! يامل اهدحا رس مج دوه يلام دوطوا :

 قالا ههبشل ركع بواب ضو كيرصو بوصكددركللاوق دلا
 ىردوخلاماو انزع: كت ساكو ًبراصو بيوم ُريررأ” ىف ومر عوفد
 نلفومعو يررصالاو دلع روم غفلاو صراع حا نوكص (وعف

 يللا عباضملاامهاثو امهلفام عاتفن ادامهكرشتل نيئلاولولاو ءابلا ٠٠
 أىك مل ىف ني نويوخيو) تن 6 نلت اري دقت اظل درك لل نى ننرشا

 ىدح ةرابملا بع ف الخ .رشعّرحا ب كن اهعم كوه !نيكد رو“ بيس
 لل دصبإلو هلوقو نعمسلو كسفناو مااونا قتدولبلل يلاعتدل قت
 اماواولاب نونلا ئبيو هنيئا برعم فذ وعلان اق داثاب) نع
 ود دحوم ولبتل لصد لعمل مال ال محلا ذ اداهنأل لالا
 عتفناو اكبر ئل اوال ىإولا نيف لاشمالا لان لافثتسال هكرلا
 لضصا يلع ال دلل 'ةيناثلا تمض ّن ئبكاسل | نعتلال نوح اهلضام
 امهلصا ذا نيربالا يربَدقتو مب ئطنول مضي اكرنال فو دححلا
 كدرسام امهوا عئرلا نود مدح كننو دصبالو نى عمشلا

 والا م دخل مع دما نوما واولا نانكاس قنلاذ مناهل امهبان

 حش يق هلومو هضلاوهو اهيلع] دي لإ د >ىجو واهل الئعال
 هاجلا هله د املف ؛قسنو دصب مذ اجلا وحد لف هلصا اسارطق
 اعمل اديكأن هت ٍبوُدُن و قع إب امن ١ئونلا ورح :هاثلاالوهو

 يهد 1 ادلذ ئب مآسإو هبزخلامو بزطل!ىع ناكل

 مو هىئب هلع (مهجزا ىلع دحاو' كاب مىلعحتف ايش ) د دلث نوبكربإل



 ديكوتلا مون نإ تسعاو وعتلابال اوصتنالأم رب رضا نال اولصمب
 لأ نيو رثراعا دل وسعة درشللاو رم علا 6 داعامل نمي ”بْوُلل
 اهئاد ئدوكحللاو الخ >دشم ا نم وفخم 2.ىبونملا كسل د لبلتحلا
 كين لاو :شامرلا ىورطلاو دارعال ا نم جرف يكف بكرام
 ةلالثو ري عدح ا وح دادعالا ئه كرما انغالا مز هالإك

 * دولعر ةرمحا الد رع حا رص ١ نال نامسالا يب يرسع
 الذ ىلع اعل رارحيع آس اسد امهر نو ئيييسالا 4 .لولعاررضقت و اولا انث دح
 0-0 آدأف سيكزللاب رصاخحل القنا نبين دف لاقو باعالاق الصا
 امونولا متوم بانا <ىئول امهس لونا ينسب ال ةرئسعاتنن و
 لاو بوما دولا يعمر يرنتا يال عا اشم ال باعازس
 ؟[ واحرص ءزصاو اجى حار كبت اي وه دلل فى يختنيامدلا
 ىحلو ئبهل اد 5 اهرظلا برو ئطاعل رش سو جابصل كي
 اسناد 8يلك يلام ىتياماىب يبا موب مواسم نالث
 «ا> اذ هم (يودل و )و بلط : :”ناف مبا مى مرا أ“
 يروا يدبر لصاو ب. حبب ةرمملا ندهس ع هلي اهلا صورافلا نم
 هلا نوبضا|م ىف د الوعد ىب.والوه سب. ردصاوو اسد ياا ”ىب طقس هون | سعب و (نقبوحو محل لوف ىخيو اهتلرسئرح
 دما برت ناورظلا كرد ّئلطاعلا دب انلادقن# والان
 لاقي ةوثملاو رمالا نم ديم ) ناشال يلع عباس ربحا
 .ووث ىتتراوحالا سو ماضيال د ل راى اةفيوحلا ماحامب
 ا 1 رح اقصالم يا تيلإس ملصاو نيب سدر يراجوم
 يك ناو 6 | دؤلل اجلا نوب ناو دوم دائرظلا بكر د
 ممل لي ىكذ لا يع بيكر نامآ و ىطعلإ]ب نصار اجر دقب
 دوك دروخو دام اهم ملختلا وسعي ةدش نيا صم صبحي اوعئو
 ممول ىييدرعلا بكرملا اه رات صال اراوخال ف ئريرافلا

00 

 0 وشف كر ل ومب
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 #8 . هن دج . دهب

 كاع معو



 ل هت نرحلابدوت مدعار و زقفتذ ١ نم مال ئرحلائ مص

 كهس ئاكل) ىوظ قو و (صالاب آم حاببص سدت ابوه نامل ئرلظ
 نجردق نا وارض اخاف بس يراجوهراخلا قو يب ىيازمهلا

 احابصو | راسم ١5 (جايص خبافلا يلع ْيَحَمْلاَو (نوضاالإو بى رخلا

 ةيلاحلاو ريف رظلا نعام يس جرح اذ او قاين)ريلعرشو :[سم دعب
 عاشل! لاق واسم ءابص موبرك ل وفش سيكؤملا هنن اونو ابطالا تنيون

 . كه لىعنو :اجاهل صونغلاو ال انج اندراام موب هوبالولو

 ملعإل بكرلاو امر ”ئاضالاب ديزل تيب رب انهو بدى نعت

 علب هو املضامم ثبن انلا ان دازنم امه اندر نييساركىم عرب وح

 فلا طءئيمسالا ئه لك وش هي و ريك اشاالو "ديكس والاحد
 كمشإل ام بلعارب لع. ييصكا ايفو اهلنا ث ئل ثالث م ::ذل م

 محا ناك ناو هرج فاورمدص وص ااه هيي ب حئايساهطص

 قلو هن ىكسيلعئاب ةيطثلا دلت يوهم ءئكاس ءاَيلفالا'
 ا يلع لكلا يلع فب هبرو يدلك اشل ان اكت آو وزع دشغلا

 مس ءاشلأو مالك يابس و يعدل

 لديالام اع مهبماف ملف املا ىهبملا نمل !ايعيار و فرصتي

 دهو .نامرلاو ةعاساو كدئلاو ئيبحلاك مييعب نويبع

 مهاسمال قبو ؛امسالا قرصالا هنال بلعالا هم دئيت عونا

 "لالا قالص زمل ن ا معبل هكحع جد رلمجرلا يعم هراقنما عم

 موف ىحت يجبملا عقل اشف جىصدرم مب اعاو ازور شف ضاقو
 « ناو بشل او عص أمل | تلكو هابصلا لع بيشم ا تبتاع ىلع

 ةيرب مياحرك ريصتسي نيحإلع بح يلف نيم“ د تجال مل ىث د
 يسيل هرف اال عي الا وعدو ؛آنب يذل ابو اب اعارجملاب امه ىبح
 ئيرعم | اهنم :يرعبل رف اضللا ةركنا لش ائا هك )نيل ردم سسك

 هامجما ايرعم العم نبوكب ناب يبللا |ععل ا بع يم ا هرب [بنف تار



 كر يهد ص ئفداضلا مخنب مباع اكل ىق ىنعر الاه هبمتا
 انهلاو يره لاهم اال جدال اوه و ابلعا جمرلاب و هاب فلاب معب
 هويوصبلا متو وبل ةراش الاؤ ديلعو .(مانالا زربملا هيدا
 اضاؤل انو ىيمحلا موي ثم ب اهيلشم انارعا ؛كيعلا ىلذل لمد دق د ميلعا
 الو مقتل اوهرو هبي هتاول اعمل إب مويلل تسيل م اشالا نكت ١ شذ
 . (اهلس نمدكذت امركذت دل: نىك يباثلا ف مضنل (ورظ'يشلا جوك مل
 ظ ختالا وهو اب اوعا جلاب وركن يعلاب يوردب اذ يع رص وثم ا ئبحلع
 هيو! اكاد ,سردملا اربصاخ وه نيدوصمل ا دعى يعمم مل مام
 اهوديو ىو نوددرّنسِك ديلا ئاضيامإلا هانعم ضي الامانه وهذ
 نثدوي مرح نيمو زرعت ملف ىحح يبل اشم مادمإلا ديد وهامم
 حل دنا رلى فو _ كنس عطغن رول لىكو سذ نووانمو لوفد

 - يبمء[مو' يبون ودد"ىوب نمكف دوش 2 اامزشم
 ولا كرد رقد رماظ هنبكب ابك عدا هدا 2 مب وعاد و ننو ىدسولا

 رثا لعوب يرثولو عيرلاباوقب قُم نيذ وداثمو هل ضو ثددألا
 تيئابو» ىتيفح نيم نا ايرث ملء عاشلا ااقامكحا: اج ناكل احدهم
 خفلا هش دوطب دا عجولاباب ود ةياورلاايئئد ثتوهلاو ثول ارح

 ثنين أصم ديويلا دفان اهيوكلاخإل نيساوفو ةرسكو دآيم وس وا
 ادئملا با: ئودامه هب داطاو ؛ذروم ناكا ذا هداردا نم درو رع جوت

 لام اا و اميزال ىحي اعوبج داش ولد دب ايرهبش الد ناضم_ىبلام

 نعةبابثكيلا يع انيلاب ىعإ# الداعين ال ىتع و يلا يلع :انبلاب
 هباعاك كا و | ا :[مسارباسك علا ىليعءانرل اب :ن اب اذالىتع و دخقلا
 بيشال ثائل الو زال دش دمقاوع دج يزلا باشلان ا ىلشالاك
 مناهل اراقن ىونتملا مهريكلا نويل ادد وجحو مرسكو ثازل يهب قدا
 ميلا هَرَعو كفل بونت هن ربا جلا ليون وبمشلو نيكنقلل ال زباقملا
 (هروهلمإبب دب لح ر ىمال هل ؤتم ل جدال نال نه يبعم ريهضت كلذ يي



 هدسه لا لبس مال الا اقوه ةوديسب (نعسانل او دب ماقف ه ملوق
 ىا ةرحوه د مانال  اكاذاآَماو نعرسم سكزنالوم هسكرر تو

 ىشُي نؤعدب امي قزم ال ىكن ىبل وعز معتش ار ىربظ نك نعبل
 . ىخ خثو امءاقائايب ىفايسو ىقنلا ماءإث د5١ اراد! قجدال
 يناثلا مسالا قلنا و ث بكملا يا صاللارظن موسكو م ييز !ثامدإك'
 بيكو زك نموضاعاذراب ءآمامدل ىرصاحئ بظر را ىي نم
 ) مقرا والممسس ارح ىلع بيصنل ا هيب لصننم درعمب عنو |جرومأل هسا رز عبو

 دحإو كب كبل اي اراصا سم ال :طئبالاب همر اسباح نال ايرعسا عمال ع ىلع

 .اهدعباوهو بيكو لع يدل او ءاقنبالاب يقرب ادعوا مسالا فمي
 حو و دحاو ئنلابءىلعيو(يثسا هن لث نوبكب أل مالوم ايما نع
 اييرتلع الهدا ٌءالّماررؤصو ئوصوم ا بيكذ او د دف مهما ساوج

 قىصيا "راحو ان درع وسع زسمخ)] دل ىقكر دحاو مساك )راص نادوب ال

 حص قئّسع ئص وا ١دماجلا نال دماجن عم قاثلا لكلا ىاسلاب

 ةوئف الو زوحا/ و ع نم ىاشلا اًدك و ثدن نكابه وهو ريؤصولا
 رجوالا هدو درومابمساو الدَس دع ف لكوس هيب اال ١

 . نبال العءاشلا] ىقوح ىمسالا سل والا ديت نا'ةثزلخلا
 _ سب ىلع ئطعل اب هلْ ب صن« خف ارل| يلع رحلا ست )0 ةلخالو
 ىعوةشإف هو اعل داو قئارلا يلع قنفلا عش) يوتو السا
 ؟باالانا 5 ناك نا يل ماال هبيرعب ساؤصلا ا (ىمحل انه“ حالا ىف
 ارمسأ عمال سن يلع وطعن دا ىيل ]مع الل امعاب ى) ؛ادشبالاب با كرب
 انا ل معاللامعا يلع مث ان يغب مث انالو اهم ىحل ال اثت ل ىف ود
 يم اهب ناجاعا مال اتلاف ص ئا )ونش كوالا ىامنوقد ناك

 اعنرل ىوك عهرلا ميد اجيد .ةاغلم انه فو المسار حن ع زولمحل ب.
 . متاثللو ٌّىعل الفل ىفك نعل او اهيوفد نم ارو ي هدو دلو عبر زل
 نابرحو هجوا نسمح ببكزتلا لمت ه مئماعبادب وه اؤامم اهب



 الو لجلالو | هه دبعالو زج ان تقول و قالا هن الثد لوالي

 قس ال وع تنوعت نع نونل ١ صق ناد «ةلسافرجب

 بحاص جر الوحم +روب دع وعش او ! وه ناك ةا(يرظرادلا
 ا دّسع(ئبرطإجز مالعال خو ا دنع لد يمل جر الو ١ انديعرب
 عترلاو بصنلا داجيورم يل يدل! عئشما ائ درع ىبرلط البحب عل اطالو
 اودوسالا [ااسل انزيظاول ةرثعو دب ىييسك د يعن مونحلا ملح ااهرحا ةعرازنيش قو ةسيح افا وهو سك | هيف درطب و١
 ىبئكاسلا اننا نمل اي رصلل اامءال رك ئ اكو رهامل كح يلع
 اهيباثو ببكولاو ةيملعلل دهرص تسريب رجلا رمعوباد
 هلردا يعم از لمدو_ر را يعم اريك هيلعّرادلا يامن لاحت
 باجة رك ناك دك حلع يبو انعم دن ىكل 3 يملا همومرعوفو
 اهرئلان و ابرنف ىلارءكفلاو ىلالاهبساسلل كفن درسا اومبو
 نزلا رمالل لاعئب هل ايش كابو ىف (.وك كد ' بلل اًبس_لاىذ

 ه ةؤساف اب يعع قاض بكا رئل ان عىتلا انه صنختو ل دعلاد :
 2 هما لادل ا رائ داب د هل اب عع عمل ابو :ةئيرحإب عع ابحاب د
 . هب روب الد 4 ين (جل قي الف هريعمعتس الك داب يعم“
 ةرورصم جل هن دوق سس ىلا يوان ىئطاام ئّوطا رلوفاساو
 ىابيلا لعن ىكبف حال إب اهل النعي هن دعب رونا! ن ار وعم ةداش
 نتئباسا عوتلا وضد لانا حبو عىبلاازهرها_وه سائد
 يوم الاد رو ىبد ىسو برك و به ةدرلروبا ”مان وذل رعثرك
 قلطناو جوحد ىتك نم الوابل اكتال ان آل' دريم وصلل !ىككى م اريبؤم

 اهعبار و ىففان منالإظو ناكوك مالو هئال تل ) يفعدنت داب ىل
 ةيازكلل مس | ةرحا يدل مسع جاجسد ماطق و ب انكي ساو املعل ىف
 ماراضحو ىيرعل ميس| باكو بك مسا باسكو ئئبلاتعدايؤلا

 - وك



 انهتك ةدلبل مسار اىظو :لييعل مين اراب ىو بيل ىسار ىنسو بكوكا
 ىلاشلا_لافو م الل لاعت هل اره ى(ي ا ها ريل ييىسكا ع ينس

 دل دكو «مانح اقام ىئل ناك ءاهود دضك مالح اقاذا“ ٠
 وو ئومهربرب زا١ذ) م عوكل عيب ساخلا عوملوهو سما

 وضي مو رابط ماو روي مووتكب ىو كم ويزن عدلا معبلا
 مغيب يكاو مامر كتاكو رح وبع وب و ماللا يعم نمضمل بو
 ُتوِلامِعل (ىث م ءارب مُحاِمط نم راب و ور قسوم ىق 4يزوفاوب

 وجخلاو بصملا هل احد يبقا نع قاطم كلا ىلع هبانب قرف اود عا

 يئقرصلا مم ورجلاو بصخا) ةلاح ورشا ىلعوسا ني قد
 مهرلا هلا حيووس ايو دادي كذامم ءارويؤب مخاض جا يالا
 (قلطم ئوصنب الأم برعا يعول !بوعب. ميم يب نم ةكالادبَعو

 دقو ىباشلا يىسالا نعو_لوللا ث'هلعان نعل رعلاو 'ةبملعلل
 هاداعو امراايزن ملال ف يف ونيمقتلا نيئعللا نيب ىلع للا عم

 رح كربف هراب و يلع مد دومو هراهيسإاو ريثااب يدع )
 ىيكلانازضو شاب عءاورك اىبعرمالارابو يصهرابد

 اعافو ضامرغت اه دوبامو:ءقطاعواولا ليلو ال اك مسار ىبل
 يبحم يلع ثياانلاب نكهالو لاذ و كاس ع :ئ وطعم .رلمحلاد
 اورابد بباله ىلعو يلا يعم يلع ريئدنلاب راب واه اند .ددييلا
 ا مهوبرسابديدا ااا لوراس نيب يك ىل ال او و لولاب

 ءامجا برعبم ئبضاوالاب ئيرعو ار عصوارسكو ا زيبطام ا مايالا
 انسسأوا نسالا وااسيماو !سوم الواو ١(مسا انه نلعت لوغل

 يبست (ورط ئبوم ,ب ورم ا درا نزمعتساا ناو عيبشلابارعاب
 عطق اموهو مصلا هدف ًةرطي وا عضوا رلاك ادكاح اهيا

 طفاو دعب و بقكه مهلا ىرور ظلام د لمالأ نع نع مام الطن
 ومد ادد ماماع لامس و يمي يف و تسلا ن هيجل ءامساو



 عنو ةيلعل الص نس يا دعب مو ف ئيرم الاردن حبى ملوك تو
 لوا سا راسا لع لجوال او يمداام اب رمعل ياشلالىفد
 فوم ا يعموع يدل :ىاصالا حم ( مضت عنم اهماررال تربو
 ثربخل تاكرحلا يوئاامي ال رض تن اكومامل ملوح عتبي د
 ,.دوصتم هانعم نا عم هملا ىاصملا يدش دولا ئم (ئحلام
 مرر يعم يون نأب يب | يعم الاطغل هفاضالا نع مطف ام جحد
 مصرع يعدو الكفل فاض الا نع(اهيس عطقآم هلظما نود هبلا
 أمدولم هيدر 5 د امرؤ هباناربا ثدرا اذا وادب ءإ ءارب ا لل وعل ابوُسم

 ظ تزول بى فعاد البف كو بارشلا لإ عاض عانس ان ىف د١ >ام ىلع

 000 اهينع مطب كلامو روش اورجلاب دعب نموت نيسالاهلل ايش د
 ايمو هدوبو رصعل از لتلك ىعدرجلاب و هيئرطلا يلع يصنملاب

 بيرعش هلا المال طل هوست ين 3 ابيع عطقامو هروب سد

 نيوتنالب رملاب رون ئموز نت نم هرمال اهدل لاذ ءاوفكملف ىدلابارعا

 ف وكذا ورظلاي ياام نملك ىبؤحلاو يردصحملا ارق ىلع
 رانملا ف ثوكبامماب احلاف دؤرعملا لع نيش قدا ع بارحالاو بلا
 . لعن لاك ورارل | ئسا نمار تازحاك ىوم اهم دبر ان اب طفش
 عرهوجلا هالك يت ةفاضم وثوو الصا يان الو اهالعإ ئه يأ

 نيش زكا يامهلع رثرحملا هلوج جرخ و وهسوهو ىنصللالاك
 نيلي كة ونعأ ل باعالا عمم _ل ىييت ىلعزج ديراىلام

 الولاع نكد نع يا هلع زمزبسلا هطح يم دوما # ضريبرم
 تاكتنام ردح ذا ةريعابم فيحلا و ىضذم اك نم ةرورج ال رمعتس
 ظ انونيرملاو نمت وبل ةراسع نمصكى بل دعب دلل ذو هبا
 ملا وعتاد هسل تقبض !امئذخ لل دوعرمونفم لا رسب دوما دا

 ظ نوع امهم نرد دعس دؤتل اذا روع واهبثرمامل ئورطلاباسبلن
 . هركذدذآت 0 اهبلا قاضنامئ دحاذ اهل ىَ ىكذ ةرصو)' مب وم

 هيك



 م دقو ةئلئشي اه ملا يشد اندم يودو_لىئيب نايس ناك

 ارئلار اجاو يبملا نوبضا١ذاقنلا ىلع بعاد وخت هن | ييرمملا يقم

 يعم (, يمل برعم ىلا ا د او زم اهل | غيدرصت دنع خلا لعام ءانب
 قسما اف [نيلاو بارعالاب الوبعو ١ دب د ربع هاق ام هي ار يلع اقشالا

 ؛املدلاا/ ابعو عقبام اما ىباروبالا هيلا فصاام ئذدح د ىجالو

 اولاقو 'ىبل ىلعالا وساق يم آم اك برعل اهب يلهتت لف ريع لو نم
 يرش رل) ىكحرؤف دو درم هلافامو هر كسللا طوتس نع اوممس هد د

 لبيه جرتس يق نام نبادلسشاو ءهددامهعابت او بجالانناو

 +! ثسا و بعال نولس ! لمع نعل كابر ىمدواعا ىيت هب اب اوج“
 ارييض ياصر رص ن 6و نوِبْص!! ١ هك وصوبلا ياابو
 مما قا دمنا سب! دعيش كن م نعررتل مث لعن هلوث ىتعاث د دع
 اههلصردص ئه وم ىلو ئضن مه نا نالوصوم ارب اسكدش اوه
 دادرعلا ه١ يصحب و سيرعااهلصررصركد و نوبض اوأ
 بمنل ادا يهب اهلمو رك حاسب ديبئهتل ! نع ىاطم اهي عب'ةامضلا

 5 واردصلا مزح عم هد اضالا مدع ريع ملا متاو ةذاش رق لع ظ

 هلزهبت درطب و | ديلإ ئاًضلا ع دحو دبلا نرخ اهيبلع عمدت الش

 اناضبرس اموهو >ولل يد اما وعامر هاو ىلا نم ديبان ه١

 ىسم ملعب م ناو نيبعم دب ديدا ناب :رئرعلم اره اي رباهسبمال و

 اميلاب نالجرإبو نابي زاب و ىضل الع نيل ان ل ابجاب و زج ابو ديداب
 هب اينواولايلعامبلاب نوعا ف أبو نوري داب معلا نعئباينىلالا ىلع
 يبست درذمونال افئل لوع داى رمسمملاب ههيشل كلل ذ يبو معلا نع
 تناكو رمامل نكح يع يبو ل وعدا نزع نم داب, نذل بط انه هئال
 اموزل هلماع تدمع نه ىلا نه هقحلام م يي تاكترملا 5ىطا اهل دم

 اهشابو ةٌربجاضبوم اور اوبثك ابكي هَسِْلاَو هللا بج كى اسللااما
 عاش ىثو يدب ذنح الجر اب يعالا ل روك ةنيملاويعوركتل او دابعلاب

+ 
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 0 . ملصنلا نييسملا يدانملا ذاب ادا باب يلامس امك هبل ىعفملاب
 ع نيزك ب وججا تىوسب : ناهسوسم ىلارطضا اذ

 يول اهريدص تيررل ىزك اب وصسم نون او ثمل ارطماب ربل
 لوعتس ىد نإ! نا نم [صاالالا رعومجسرل يون آو يي رواها اع

 00 هدعباملعابنا رف يغب نااضياربب روخد .

 ايو وطاث ىاشه | ىتو ىاسع نب ديد ابك ١ !ئاضم 00

 0 د تاما هانيئلا اهلا“ توبو ىلا للة جودت

 رصالاو ئورمجلا امهدحا ناعوت وهو هنبعب ىذب ممل نااماع دعم
 ناعلل نع اهبلع فتحي لو ئرضتالل اهراف باعالل ضنقم هرعت سسبلالا نيب ارم ظ

 جضفلا لع و مثددشو ريد زمك نولسل | يلع امره ييكيملاف بلعال هيانلا»

 ظ هناي د رجلا مالو يدم .ربجوخيرسكا ٍلعو ثباو لعام ناد 3 يخت

 طموح مصلا لع اىيتشر حز اقو ميمارسكئم ةضل يب هللا ملأ اهل جامالد
 نمو نوناو امبمسم هع نمي امسك هللا نمو هللا: صو امر جزم ةئل ٌْت

 رشفلا عصب الث امس | رت هذلا نسب )نم '6 ذىخامامملا هللا ميثد ابر لاك

 .ببيلالا عل دهب الف ئلحا ررال نوكسلا انبلايق رص الا انا ئرع فو امي

 ييعاجر نال مدانب بمب ئعر !سجالذ ايشدم نبل امش رصالا امم يم :اجاذآو
 لوح يعاا كلل (ضناملع دبإنب نعاس للف يعاين اجد 1ث رلسا

 ايهح يشن اهسااو روك دكوحلا ناكل رك حلا ىلا دع مل ناس نعاس
 دايبرمل دحاو ل اوس هزع ايس ثوكسا | ييعابتسم بلعالاا ميكر ص الا

 كتماكمو زيكا ايلا دع ملو يب م 'لىوسا رز الرع امس ١ زكر ح يلع

 .ةيدكفمابغامس الاامهبا و ؛ دب د ىلإ لشسألا ترون انك "مكر ا
 ١ 5و نع سونام فتوح, اههبثلر دال (يسااه دحا وبس فو
 ظ 27 نسا يوع' ناكسالاب مصكاررو نوب لماعا يدع زشدب الو زعئلا
 فلو اكرم قنحاب ىينكاسلا انما مارا نذل لع بد بنس يعم
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 امير ضما يبحع يئس, و (دشبدح خصم | يعم نبوننالبرسكلا ب
 انلشم نرددو رم امكن ينكاسلاانننل نم صلال ارسال ياللا يلع يبد

 رسكلا ليد يدا ييرمامل يدل الع يبد كل تي كلاقد لعن اذ تايه يحس
 اهبمبلل تيلبو كدا ىضملااهبانإو كربع ايريبتن مضلا ىلعو هبإ يق رمامل

 قطعلا واو مالو رجلا ابك و حو ! رحب اه وكأن ال عّصولا يق ئرخ لا

 اهيل تير ]قو كل ذ قعرمح زكا ينم ناك امو زهد زبى دفو هباف د
 ياحملا فعل ال ايوغببص نلشخ اب اميز رع نع اننا لبقاو دوسملا يق مب
 صتخاو_ شا اب نمثاو جمل ابن مك و مهكعل اب نست و ناكسالاب يهون

 . افخلوه يذلا عيفلاو ئرعاامئ وكل ملكت اانب تاكرحلا يوخاوم يذل ايلا
 أهو مسايا :ندزر االأ اهئلاث و ثنومل يبعر كما 'رلاصأل بلع (كبملا اب

 ايوحدل بوعلا عيت اوةراّسالاوهو ىلا فرحا ب اهم تينب و

 :لانهيا مو نايسالاب فو ينكر ل ييرهو ثيل يقال وعضو اك

 دءالوهو هبا فرامل يوت ا رئللا ْق ركاب لاو و نيمآ يف_سامل ئيذلاب
 ' الاوبرا لبا اقولا اعيان نا مف عاقل دليل حل ي رثلاب
 ننس قلاع يذل اكل محي | دلص انمار نتنقااهدر انفال لامعنسالا

 يف هره من ؤل يا نم يذلا ئعمزسكلاب /فالاو قفلاب ىيذلاو
 ش: ملا ف 3 م اسب نه نئلقاقأ نع ينلازوعم مصلاب تاو دليلف

 اذ : هب هه هللا مكمركا دن ثاذ ةماوكاوه هب هللا هو ْدِرُمْلاب“

 فئدح ايم ملصاو ابلا جيم ىناملا هيو رصملاب ميكاسا جتا ماركا ةفصاعا

 قاللاوعم اود كاذلذ اي رسكي س دوب دايلا ىلا اهلا كو حن رقنو قلالا

 يف ئنو الا فيس تالوصوملاو' ةراشالا امسا عين | رص احلاو
 معا, يرحم اما ى ثمل اف تالوصوملا يف ئتللاو نب زالا و ةراشالا امس
 ”امسالا ص اوخ وم ص يبل 'دردنلا ةرميوص ليعاممببجب نه انبلا بيس صراعابل
 انه اهب مرصي مل ازيد هنايب رد امك هل وحب صعب يقرا وصوم ابر الأو
 لاو ىنزللا عم (مببك| ويش ال داصنخ الل امانه يل !ةراشالا يمس |ىحاو



 لفل الع يئاب اما" عد الا مائلألا ننس اننا ةيتيل عطف راجللاو
 رهو بوصنشاو حىئرملا :هعومربم عيص ا,عاب ل ىلا يلعآم ١ دب رعمام اب ١
 ان سو دعسان ىلا ن هريغو بجبجلا ب ١ هيلعام
 ناروخالهئال نب زآوعغو دويؤحسمانذع سس اىما يبث اك ل ىف م مدر

 امره ونسا م أسما ىرن انا وريعو دب دكر ]بقت امالا قراحللا نم قب
 اناكولو فيوعنلا مالب نلمح اونايبزلا رس انهاو اسس د اجيوبكشتلا

 التلاوي نورعلا ادرج وح د ىغتمل ةيملحلا نييرعن ىلع نينثأب
 ةلصلاب نيو حال او اراش الا. نيلوالاويرخن ن الكرستال هعبرالا
 اقناو امه كلو دلع: منامسا انما يعل دق امران امد المامع و
 اجي بيلع حت نا دان دو يسب ال انبكو ةؤيفح هيل تسد

 ايرسواسو اس امو ئبصلل كن دويع هب اًعئاو |.مع لعاب ىلحد عصب ال
 ' ىهو يعلا يك ئوحلاب امهبمبتلانببو مايؤتس الا امساو طرشلا [مسا
 نكمل ةبرعس امينه ايلالا الا ناب او ئاوامو نم ايرهلس الاو طرئملا

 عاوزه يف: دفا للة المال ابجي م ضاع سببه هبشلا

 ' اوعدنامابإ ىلاىت هل دوو دوم مب مكب د اوك دَيطرشل اوابسالا
 هنواههنرعب يباب مكب ادت قل لا لتسالاو يلا اسال د

 لتورلقلا صعب ابوابس و اهىنشملا لب ابملىفو نو سئل دلت ابا يا

 ىف | للص اشنم ار شف !؟راؤنمت الدو ن امل ام يعم امن ثرظوهن و 4
 ولعن وس نط رنتتس اماه يئاتو ريلق م اذ١ ايركذاوىح هلمج

 مابا كان تعازجال ا نون ادتءاذاوىش رباعتاو مانعا الغ الا د١
 0 كراد ذارصلا ضيم هريئضصراو او ردلار دا دونم |!©مل ىنئك 33 اجاهمللو

 نمت ىخم 'هضعبو ا قحلاب يجر آل ىحرلك صح مزل مساوهو 5
 انبي جنثد ىوضحلا مال لهمنل يبو ادصر اباييشب هل دعب نآلا عسب

 ابابا عربا كاذب ىرخاو اهب رعر ادد الا ت انب باسل هول كي رج

 امهب اك ءلص اء صعات دعب م نر الل سدق د ءاوبوتب مل نالم اممم أك «رطس

 ْس



 تيكعاو لاهل يلعرل انيكرحتم لو ئييكاسلا تلال نمد نذحت نآس
 ةاراشل برك اهاورم امك ماللا يعم ومثل يبد ىساورسلااب رج نآلأ
 (كإشم كرحو هبا قمسامرسكو نييسلاو ئبر ىلا دخلو مانح
 انمبإ اناس واولاب نيوح؛يطرئل يق للاب ىل اهعتس الا ةرثكت ثاكرملاب

 اصب ديد ىاتلمجلا ل! ئاضيو ذاق سامل يبد ناكمورطرم و .
 هاحمال ب امرشلاك 'ىصب مج ءاىل اطزإ بوس كبح عز اما« وك خم الا
 ليس رسلاب نوياعب ا سبح م مهارجر دزاسس ىرئز مبرعب مرصع و

 يكن بسحل ىبسالا :ئرعم او ةركنلا ناب يف بيب اب"كنبلاو باعالا .٠
 م ابحر كرعملا جار دال صالا فو رك اميه د١ ناعوت يرعثلاو
 جداخلا يددعب مه نأ بر اب أم ةركللا مسالا اوهو ىلعْزبُع

 >دىنع قدصتنارئاف سمن برو لجر بر اسر ق فت ىسئسو رجرك
 ورمي بع عجرم امي ' ةربولا ويمصكو ير از بكولكك عوضوما. ال
 ةئ الث يملا اره يقف َناولَع هبخاوزجر بدو الجر وتو دل ميد

 هعجرب ناكنااهتلان نلطم ريرعم ابان فلطم ةركاهدحا مجو) ٠
 هسركأف زجر ناجي اك هزباجو ارك ةروكوللا :لشمالا ابك كشتا بجاو
 الا جاني النه ذو :وئكتلاوازيلتخملا اهلل برب 'ةركنلا تصلنخلا اهنآو هذرعش

 انءاب بج احلا ىبا (رمرعد برريئي الام فوةذرعم امهشائو ركل

 *ةثرولاي | 4و ةنيهنال 'ىش عضد امابئابةركنلاو هديوب ايد عطو اد
 لأب يلح اول وصوملاو'ةراشالا مساو ؛يحلاو ءىمضملا ازاس عونا
 هناكو دىصقملا ىرد نلاوهو عباس رو انإسدحاو ناد اضملاو

 ابك راعملا بنددَقو هسإئ وا مصلا ىلع بلا سيمو هل ةركذل مكذت
 أه جرملا يثرمالك يأت هدد ذك فيرعنلا 'ق امرين لن نا ميدق و مدرك
 | بط الاوبط مل ىلكتلا و يطازثرعا نا هابههش اللام ىاارآسحاو هبلاريشب
 نإ دانا ةراشالارهسا مث مابملا نمملاسلا بيا ويم مث نعل م
 ' ىاضلا ةبتر  ناضملاو ند ذأ 11دالاد ذو زوصولاا م ةدحاو ةبتر



 ةدئر قلب هشبئر يرسل مناف رمشملاىلا ٌقاضملا ئنصملا هنم ىئثنساو هيلا
 وصول رد ئرعا ن ىكت ال ةوصلا ذا كبحاصريزب ترم عصام الو هللا
 يفك ديوابززحتام بر وهو دؤرحم ا يضاام نا يمحي معدد لف

 لاب يعل ل! اضللا ىصوف رتملا دبل ولا ىو راء ىف هئزلطب
 ةئاس يدانلاو دب ىراعملا) وصوم ام قرشا نوكال ةدصلااو اني
 أللاو دب نكا نوبثىكلا هيمسو يمل يسنو_ريصملا اهرحا عاونا
 - يو ىابا أبت بكب اخو ا شاك ب طا وألاناك يلين لعاعضو ل داموحو

 لب بباغالوبطانمال و ليتم يعز ذت الامال ب مصب ثسبإ اي):1هو الابإ
 بباعلاو بطاخلاو ماكتلا لعرادلاو ئورحوب هبدْعو باطخو وعن اع
 عاشحا هب اونعأم (نايباو دار اوان كيس عطو امج دسك ًاياوهاما
 ريف بلع انه وا لهن ناك ناذ_سيعم نس ريوطمدل دبال م د طئبنإ ةسيرعلا

 هلوتبامعرك دامك ىوكدموا ولحم «ريكمش باعلو ا هل وه ئم روضح

 هولعموضو نإرولا يا ى لونا انا لاقت هل قفى نهذرلا يف يا ميلعم
 رثذلاو دلع موك وحن ةبثرواطنل ي)قدطم مرؤتم ىوكذم ىا
 ةيثرم_ئند القتل مدوئموه امهر يطل ملا فلات رئاعم هاند دق
 عأررو ةرسعل ودل ] ىعدم يسن ا 6 لك يفعو ادنبم جئرلا'ةارو ىلع هنال

 هه)رب) ىلشباذاو لاغن موق ىتع ةنارال لمغل مرؤلسوا نيوكوملا

 لوعئم هئال ةيتر وحاتم اطل مرمر يضلل شعملا عهلرب اق هيد
 ظ هلوئوحي الففلال ة بار مرو و | رعائلانعةرحاتمىعئلاة سرد

 اظئلر حاتم طلارشملا يسولل يسوم ويح شت 3 ىجيواو هباعت
 م ؟ربعو ل ىعذملا لع ةمدقتس عائل | "ةبر و لعام هنال ةبثر مرو
 ]طبادالث هسردب يسوم نإو ودسسريصس جوار عانإ و تدرسفلا
 وشو ةماد دالطفل يا نلطن رحاشم مرو بسال ارشيومىا هيلا

 لاقفابمابب قذحا رو ؛ةوبس عيمجلاو ددس دوفملاو دوكموا ةلمحباما
 انوكيالو ناشل !ريُصل ةرسعم نمذو ةلمجك نم دحإ هللاوعإل خي

 هلا
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 اناشلا ميلظعن ضرعل كل ذ داع ثيرحلاو !ناشلا يعم يال رغمالا
 دولبالو سنا يف يود ١ هيلع ع اودل ركود عم هرييسفت لن اسير هركد ناف

 ١ ياصيالا ريتال اهئاف لان هل ىفكه دمع ثنئوم نلمح كشاك١ذ!الا اهنؤم
 انابحالا 'ةابحل يا هام لاذ ىعع قد 'هصفلاورمص درج مس و

 .. يبد دبل الجد عش ىلع يف ةريوطلل ايش عفو »عم كم ايلا
 © ىدرم ار يضلل يسم مى و د_ئومزك م :زجز ةننو الادب يمل غدي

 لك نم :راوحارومو ام او ىح قو برب راو رجاو ىسدبو وسب

 ناف وكرم يلا] مال |جانح او اش ارسع اذا عمر ال اهبت حقو درئم
 رليمسا كول ابق رامشالاو دمعلاىذح عانشم الن ورعب نيب وصبلا
 ال دب عفو درومزك نم ادب زب هلئيرض ىخم يف ك ملماون يهني وزوال

 . كحل وف ىحميو ميجرلا ىاورلا هيلعرص رع ةواردعتما ميرطعب ىخاريرضلا نم
 در عمك سس عب بجو اجيب مب اح نب قرح وك هد

 اعشندالام نبا يي هرافي مرسلا ارهويالوعغم قو

 يراه ناو دوبجا هبلعام مالو هدتمو ةرثك هوغو يق نبذل

 عوج نم دونم امدصملا يلعدبإع بر ير يكعل !ناب مهضحب ب اجار
 ناهس اعامجار ادلاف اهبحاص علم انهرودسشساو ال بر يوم يا

 ريهقلا اص ارو و هبتر داطفل رحاشم يلع دباعايبسزك قويغصلا
 هال ةرعشبام هازكلا نايك ماعلا قال نشا ادع ريل رصنا) امد

 اهولطَو نكعشاف نلت يق امست الشي] وعش هعاؤ عر دي يدعتلا رعفلا
 ىف ورعاؤلا ددراشب مث ربيغلا بحاص نال دنع راج ا.ُسالْغ برص

 .ناجعاو بيصاعئلاىو "و (ًضالا هن ماعلا كابرم دلع
 وع الاسوا ْسْنف ككل طئدلا يك ةروصدل ابوهو نر ابآماريمملا
 جعبو هبادنم اموهو رصف أمادزابلاو ل يقر نططلاك مل الخل

 كيف انو يدا ايكو لوهو رمش وا لاباواث اكربرحالا جالا دعب

 عوئرم اما رصتط اور صئعنملا مالك نال نوثسو دحار اضل
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 كونان اهم لك د ويطكم نسمح ىو وجب وا يئمزا در ماما سرد

 ا هلل رحاو طلب شما ي يشكا نك نىئازث رت كنومو١
 ءام١ايريم اكد ندر سعو ةسمح ىرث (ربودحاو بوُص ئه: سمح
 أل نيطنل لاو: قنكأ ل نوعبس و ءسم وت باعوا بط ان
 ل | ىوصلاب معيدا_راوح الا ركا ي عرب يكتمل
 و هون وئس يش سمحت الث“ برص ئه وسع سيح |هومْسُت

 00ش راطاو وحال لاَكالُْسب ومساج دازاه هبط هل ) ءاباهيبلا
 عونلا ىوئسو دحا ْذَكْونَسسلعاولاو نيئاتئرملماامهلوت

 . الطماسعت اسم يعن صَرمْس اما هلال ناع شوه أىلاثلا

 ًاهامس نيقئالاهماف ثدركتل) هامسم نيصب عشب دكريقالب يا
 اهلائاضمل دب (ماهس نجما اهئاث ىراعل هش لطم
 لال ةثاضالا دب اًهاَكَسَمم ( ئين اهنا ابن ا_يمضلاو اب يبل عملاو

 ماو كاثلا ع باطقماوا مليش او جتنا يَا

 دبس هسعبأ ا (ىلام هاهسم نيعىاو راق ىسجلا لع
 3 كدب دربال اسس ايككئب روفثلو اهةبسجلا ءادألا

 يتلا دارلل ال ءامسسن يعبر ثييحد وتم هب يبس يك هل رشا

 ىضورعيإصحام ١ ل 5قئيِشللا مدعو دحاو صوراببعاوهاما١
 ةرايوب :ةناتةيهاملا يد ىلع هن اربز التطويل ضو اد الحت

 لاو وو بحل تدل اعئو دس ههاساك يزهلوص ىلا ىلعو يذ

 ارماسأل ديسك نا دالا ي د نبع اسمو (هئمالك نم بيذلل

 رولا ىدجلا 1 اليه ةماسا انهك وير وضحا دالاعت ئه اجا

 هدب اب اليثمذسالا انهم بعملا 0و الا كدب قيك )أن

 هو قيروضحلو | زييسشلا ١ رع ع ىا هن)نب

 ش 3



 و

5 
0 
 ع عدس نيت او هاري لوب نا

 قالط ادؤيفعال هنا معدل اناس هذزعامهيشّكْداَحلا ويف ىَمْدعْبلا

 ام صاعد سا و دييع هيرو دب نايل قتال بياع لعرسجلا

 ا داتا يدقعماو يبجي نم ايس اع
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 عج اًكسآراخّم ع
 ا نارابتعال بامهدي فرعا جا سرني بسلا
 ظ | سرب الي ةنعاملا ىلع مشا ال د

 بيلا .: وج جس ةباثلا دولا ف
 يب ميسو دعارج الهي ]نري ردملا/ ئسب
 لوألا لع ث اللا ق ظطمكا !ولوُم انهلعرحولاو ةعباشلا
 ذرهإل اولطللاو جلا مسا ئماول دم طْنم ركنا! قملولدم
 "راو و دج)و نمت اب هبه امال د وجمال إ ةيردريم ةدتحولاو
 يار نى يعم : يع صعب عع ئرحلا مالي“ يوصل ماسالا 2

 سس جنيت ارايعازلا دو هيه و هنمادرث ياريس الذ
 ورصلا دعت هيلع مقتل :هيظئللا نيحجان:[رج) سجل :

 هنو مدعو دوم 1 ا وا تيياتشلا انعم

 ردوبعلا ىف اكسو ااًمرعم همساو| نجلا لعل اس عتسا ةركتلاب

 لاو فسح دِص املا طع ل اع تدوم يبا نا مهاع ) ئيحملا
 ردص اموه كل ابسجر ان اكابيصُخس ماعلا ئمو ا

 طبر ماو سود اصلا ل و درمع ماو وكب كيا ما و0باب
 نثنباعل اس و ٌييسملا دوك برع ١اموهو بيلا ١ ىرئعلا

 لاحائمحل 051 متسالاىِعابلاَغ بقللا مون: وكل صدا



 ظ شل واو يوسكل لدرز | وس با ءاطنم مياععا يلا حبات يزول
 ديزل قلت ما نبدي اعلاني ودهلا ذكى يص )م! قدر اقلا
 رئئاضار ووك ظاءدلاهباثو | يركودلا دمصكو ىيدباضثا "نر
 قا هعآتتاو مسالا لابو ساد دابا > د ىا نجلا
 رعابت) ئبعيبردا لعرلا امو دل ما صاو ياض نم
 دوا ذارذعتتال لما رهف ور فاصار نفاد رْسب مل اًذاملا
 ثراحلا باكو تانيا بتم عت مذ! ادام دق اضانأو دتو رتسالا

 ا لاوحر عفر بر وطق راض ربا كبَحَو نسرضيلا وبمجورع د زك ناوي هيب
 ف ةايسامم حب( يصبو زر مؤحنل وفم بصب فداذحم 0 59

 كما عنيونأ هوو 1 0 انيناوبع هس نمر ىف شع بل امن الذك- والو شالا ب هقوامنومدم نال نيزحاب سوير اهنا هياوتلا

 اميز اوهابشلا أم رس «وباعرجو مرغاقب وس ] نا*
 اونو يعض فهولا داب '”لومكعسالا سدو اهب يزئالاك - ايتوالا ئدب واهيل ببنك ن الك ةربكلا مهسالاب حرومو اضيا_ّئشلا
 عدا ينلالا انى هادا اه جائ مسا غيم ا اسوهاناسح
 ١ مابضو وحدو هز نا ذو دوف اذ هاو هنلاراش)و مس ع 1 دام ف "اهو حبسا يا ةراشالا ثااكل | <وتلا
 ؟الابوثو و دري واف ذو فو ىو اسوء ادنأ | جيك
 اوجئبو عفت اذ ان 3 ةدروبئلانو تاّدو ناكسالاب كيك و 4و

 اهييداوجم ا ئل ئرللاب ١5و اهنبف كدناعلا يق يسئ اسمو
 وبدا ئكمو) حروكاما اهنال دع جاى[ صعب طاضلا ثد دوت انأو رسمت و] يي نم بسدم“ةراكإلااهيسال :هبعضولا ماس الاف همها وود تلا ىاابنرت هل نيف ا دئل يرصتلابو

 ونا دسم مج ا همسي سن وموارلد مام ابَسركد لوس ”لل هع 0 2 « 2 يع
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 َّى ١

 جاشالا مسا ياش دن قو بروح د سقف تان ل

 نم ايلرعت الذا ةيورحر يلا ناشملا دوب يحن دن اكسروبا اي
 صاطتو مالاوع اما ام امل داجلاو بص انلاووت زول مال ب العالا
 ,امساو 2 اصالاو ١ ىرحالو ىرملاماراخلاو وحالاامآك
 يح اها بق رم اهكص ويش اوك ال امال ىاضئال ءءاسالا

 0 اباعزرمس ا | اعف نسم تئيوصت ناو ظ
 0 انينلتم يبول تا عز اهلاصناو ْتاوبلاهرشو

 امكان الإ 1| ةىتح تناوملا يحلادوس رك: ا
 رس ملص ل ادادل اوحا "دس يطعن مللف نكاذ
 1 2 اوما سهى ار اّسملل ن ا

 0 يا يجول ميسعنلا بسك اروص
 بد لطم ماللا نم اهل) ي)” دبات ةهكش
 هئوركموا ايام م) تم مازو_يم ورا اشم ان اك ا وسم
 م ”ءئعل اى عييت قويا الاله ذدالا 5ذ ١ قف ان
 | مالا نو شيروكر ئااه روبس ارث د ءل| يو هرم
 ءاسعلا كتيَمسَو درن ده الودملا مم هيكاوزالو سنا لاعب لداه

 :ةرامشالا وامس نوه نامل 00 اننمملا جبع ب 47 (ًهل) هشتانأل هبيتلااه

 ارادالا هسال_ يبل دن ١ ىضتشب ممالك آو وكف اكاد مال دئخعلا ال ام
 ئمفعملا هوربعو دالام نإ ةقيرطو يدعو فرو هانت مالا

 الل | نمةدرملا يهل قف بن ارم ثحالث اهل نا ىلع بسجل نلت
 ةذرشلم) نومل ابو يئملاوبع ىامهب ::نرؤملا هو يدعتو ٌفاهناق ٠

 فورت ةد اذ نال اه حو ئاوثاب ينل ضو يطس و ينتملا يي لاو
 طسويمللو !> نس تل اوال دروب ةيلص هيبلعي ةئاسلا د اب _رعشس

 اصئوارحتو ٌدواوكر كلذ بسركلاو مثلو كلل د ديعبلل لاذ 5:

 اه ما نونلا ئيونم كنب و كن اد طسونمالد



 نرجوا ديهبللو لل! طسوتملا د )الواب ذلاهعمحلو ديعبللف

 ا ةروص رع ام عوبجملا نكي ثنوم ا دل د يع فاو صفل ) عم
 وول بارلا عون شع ةسمح نوكتفر كن ل ا ئيبرو هني د ؤشم لوا
 لولا ىلا ونت بوه م رالقفّرحلاب اردو ٌدحلاو ٌرخلاب معيد ىوسالا
 " ًهتدمو“ ف نعم امن ىك نرخ ةرحالم اة > ويوعم نب وه ل مخ ام ١
 ديرضأو اششالا صخب كسي ةبباتشالا رك هعبارماك يذلا ءاس

 مح ونع مين او نروهتلا ماقموللا طمعبملا قو ررغشنالو
 وبحجل ئضو ةاىئضام مدس اى نع داوخو مهيشعام ميلا نم
 بواضك] أ رن قمم ةيمسالا لغم صلاح هن . وص مبصُعن

 ظ ماو طب ةيعسال ا هرلع تلخام ٌىالَخَ لابس اهكص بورصم و
 0 جيش ةدباذلا اههب منعا ئيماناىد رت دا نرظو ا يحاصو

 ىو كدبوا مويلا يذلا [جئالشيرادلا يب كلاود ل دئعو ىذلا ٠
 ظ ةميابلا«املون يدلايا ةعيرابلا ىلا لؤئمل١املرت ىاسكلا
 ٌ 44 او منْ ونس مائى دذح الع ايبولعمس نوكي نا بيو اش وهو
 5 ف للوصول قياطم دبا. لاو دووم هال هتك اؤصو هعيكت
 9 ماقال اماج دلصب لوصومل طربا اهبعو مو وبكدئلاو دامالا
 1 ب دل !ماابهوبا ماك ناثللا م١ انللادا اهوبا ماك لاو هوبا
 :ائضا يلا داعس* ملى مكر واخ دا نهيب اماق ىالناو مهوب ساق
 اهيحدانضإي ٠واداز_هرمس 0 ثح

 دعلاب ينهش هنعىإ ير دخلا نع مور ولا دبعسوي) كن وقكو
 ثم اولا حروملل يَ او هيجل قاعلاركدملا رخملل .ثنل اود لاق
 اتجىيلاووزدل اداهير: نادالأو ناخلل | أ اههييسش و كدذك
 ٠ ثيئلاوووتهل ارصالاو امد ”ةدّسششحو د ىفنحادونلا تايئ بانو
 رلاخل مدج مسخ تمون قر مالكر ه هاطو ممر يق يصمم ا هلاك

 ىبزلاد لل نب هش ىضقلاب ذب ذال او ييبرصيل !بهتموه اهكهترلا :



 ظ اميوريف 200 اعلل امبشرك دملا 707 اعئر ءاملاب

 راكبا مةعب ”احايصلا لوههصنعزللا ني كلوفك ع لولا عئرلا اج
 ضن وصولا امهوابْى ْدَخفو ثيوملا عمل يآ الفاو ناطإو

 ذخا رف و رعي ورم هركذم ا درعملا يىماحلاوهو هلواسمو ٌمانوهو !ٍ

 1... امه احلل ضوه نهانعمإم د لاقف هاب
 ىبادا هىباداامهوناوااهىياوام عوبا ماق مم كاجو ظ

 نهوعرب ئصّرضا نمو ان ملومك هكدا رس روث ذاهريؤل قاَنَدَكَ ٠
 ١ ةلزتماهىلزت ماشصال !ملياعدب مهن دا 9201 هالا نود

 دالأ لوبن اخى كىخع نم هلع :واهؤ دعم مقحتاوأ العلا
 مومعئب د زنقاوإ ئلج ىلع ىلع .سوخو ”مانصأ اوف ازملاو

 يطيل عوشمئم مق امنع هب درك قل س اووخ سل

 مع ايام اق ال عب راو ع نم مهر و نيج يع نم مهنم
 هر وسلم ديعامو مجراعل اربؤل يا هوبىلامو“ 0

 كامو تداوسللا راوتر لج احلا يان دناو قاب

 امانا وهام كباس عاد .ا نزعل جونا ضراللا
 رشد ذو اسلام باطام) قرض اوامر

 اهيسوطول اواي ممول اتي وطو ذو ٌدوحو ذ يربو " رلىمك د يط

 "ناك ام دنع يد نمو مل وقك ىدرحلاب ب رعت ديوان وهلا

 ماا شباب وتس الا سموا امدعب اذ و رم اكحءاملاب هاور نمض :

  يمفت عا «لواغتاذ ام ءرملا الشال“ ودل ةر انمارا نك لو علت
 209 ومش نوب زحل ”نيئعاظلا ىرل يلق نرالاّل ىقو هل اب مل الض ما

 نواب ى مدا ام مايقتسا اههدقتب م اذاامث هلل

 ئلمحن انهو كسا“ ساما كيلع د اعلام شعم لوف هنو ةراثشا

 الو دالوبؤيلط ادعو يا هيلع ام دوحدربب دب“ 0 4

 لدبي نورص !ذاموعوب ام عم ”:كرماهررب دعتي هد" دلل دو تبعلا !ذاامث.

 0 احاىلم

 هاررؤخلل



 ء.لك اونا معوفول لات اذاَيعوض َر اجا. سلع لغد ما ام ىل ١تابثإ

 دع وينو لع امرؤ نون صلالوعنم نوت شخ ىا هل وثم كاب نعم

 :لوصوم يب ربا هو“ اركسانم دمءدف ناد ”ةدي ااه رب دقشب اهذاآذلا

 ياوتلا ١ذامو ٌبعاذلا اذ نمو ةراشا مسا كن ماذا اميل و كلن ملابأل
 عيش كم نعل هلوذك او ىناوتلا ارهامو بهانل !انه نم يذ
 فبل ذالخ مرؤتم بقتال اهييز مجال دشاوع ينلات ادا

 وله ييا ىطاملا اهني سجال /ل هل اسنم باوجإت ماسك لاكدقو
 ماهبإال م املا ثالخ نايس اندم ىد6 سرس عراضملا اداب هرب باجلو
 ئييفدصملاناوخيإعاذ مساكم برر اضل ىنعا ل 200110700
 وصد » هدي سلا دب ذك ضدوشمللا ةؤصلا لعاذلا ساكو تافرصماو
 مقل ا ونالف ثوشلا ييعلدن انمار هشتساو نوح و مدصط وذ يئنصملامب
 رلوصوم بع ايضفللا مس | يلع ءلمارلا تناك انما كد دل يعل ردنا
 دارط احتل سعر انغلاق من بملا قسما ن اب باهت

 ئقسلاو وض] ىععم مساكم فيدصلا عرب تنام ىدج
 وا ةتمواهيم تل | كحاب تاامث هل تل راسم اررصوا او عورلل
 *”هعس اذ ةثرجر هوب علا ليعاركا اشر اربالنم*لىؤل راغب
 فيكن اد مل يم هرلا ل وسرلا م ىقلا نث رل وفك ة بصسالمجتتا

 نسل موكل الانا رمح هنو ايئرضوا ريت د حم ير

 الوغيم يلع اىنل انطع ءروحم هلال نوخالل اذ ده برن ع
 هرقل هنالو هر أف قرعا ١ خالل امي ١ ثرث او اسيص ن اريقمب او ىتك

 الون اعاد بر مل ١ رد د اجل يَ الفان وحرم لومعم ايريلع
 نبازلان م ديد ير هلز اون اكو هرب روش ىيررهازل نم رش اشاكد
 قاكاهيعوبمفلا دوعل يف زامللاو لح اير مسالوصرم الو
 وصولا دوحه ايهكيبرصءاهلص ممر قنال الد بر يل اوخ

 متواوخ "عزل اد ١ ولد كو ثم و“ ل انآ ةشس وهو عوحلا



 يلع نوكيال يلف باسملا مويوسا هنا دام مك وبجاوموست وان اانا مكب
 ساحل عوتلا اوصال اكميصْطيو مهبول مهدحا دوب دوب جوه ئبنموملا
 ”اهيلص | هدئع ةزمهل او ربلخلا بع ذمه, قيرعتل و لاب طرعملاا يسيل

 ادا هقف اوبام مي وبس يتحول اهعنسالا ئلِصَو ملم غرمه ىو

 2 امد صه ةرب اند اها هدم ةرمهلا ةلاصإ !ىوؤل انوا, رعتلا

 بِ صو زم ةزسبلاو اهرحو مالثأب ىدرعتلا نااًضيةَسعو مّصولا

 ماللا جماهل امعتنس !ةرُتلا تشو م هاو نب اياك كاسلاب ءارشمالا نم نيس
 تسمع نيب طز انفع زملا ةيويزجا ةزميل اب ىد_رخنلا نإ جريملا نيو

 "كلا اعمارلا هدرجنو ةزملا هلت لاَ او مايؤنسالا ةزمو قير
 2 ةرثك مزقتلا رصحب اي ككرح نااهئال هبوسبس طوف نه

 ندم ساو يرجتاب وا

 قلاب يب ريما اما لأب قيوغتلا نإ قاصملا دعوه اواهل
 دمع ربط ام شو مدس صاف يي صال كانه ذاما اهعوصعم رررع

 اكدوا رشا نحخ لنىعب ابي ذا ل ىفو ىامعد حان ال ىفكو هبه

 اهمسوح و ل وسرلا نوعرو صحف الوسر توعد ىلا اننسر !اهكوحم

 ىو كلب نيلها وللا وص وصح اهب الا حابصملا جابضم
 ه١ نبل لعرلادلا فو ةيسسسللد ا اديس جيش قب ةيالعلإللا

 وفلل يهم نيف - نا امال ان اج ودا ةؤبفم هداو)قاركنسإ
 ىخنو وص هسجضرحاوز6 ىإ ناسالا نخوض جبد او

 ىتجاصباصخل ويت يل لد اهمرك ابولخ ناو رسحس عل ناس الا نإ

 م اًهص بانل كوه يادي بسير الداثكلا ادب دوعن ئلابم
 املك ناو عدم ا تامصٍة حرك ي) رجل تناوتعد حرملا
 ةعببطلا نايبإ َقَلابو 'ديه امان بيب قل ابا هع ربعَتو 'ةيسملاومرك
 تبحا ان اوخعو يحيك مانا نم امج يع دةيجحلا نابيإ خلاب

 ةَبسجوا في رربعاما«:ثرعبلال !نارعمتن منبلا ينس او ىرطلا



 لا فواصل يسم منين يشمباناد ان اا راهو
 يطنملا منت يف صلب ماجوربعو هود ىلا ثلا بعت مزلب إلف :قلطم
 اولا ررسو نعم روصنو مداسروصن ا ةولظللا و هضنلا

 000 والا زولحجا ىعو اكل اىتح ُ لهل لاكةدياانلاو كمرؤنو

 اديضا اهوا نايف ششي, «لعاو شرفا لأ ياام وست بو
 بم اوشا ىبب رو معلا مدن ىدع ىمع همنا افبضاام يلا اميضا امها هيبلا

 (ئغلاخاىب مع عال ال ىفو نيفتملداد محشو موفلازئام سبب
 لخافلا فنرفن محيرم ناكام ول بامحزم" درعم مه سخيف د * بزكم_بغ

 روم يول هير تل هوست كاد اروكذللءلثمالا
 ويس ملا امل عافاّساف 0 تيوس وبل

 ثاكوالا ا سا منى هدعب نيب سم رغم
 الجر يأ ىححسو ميل ييونتسملا يعل مم اربي ل ماك اًرزوامم عانرل

 غئالثلا يسن لعن خا ذات ! الاجر د ونادسزلا نبلجر ين د 51

 ةماتؤركت يدرب امش يش ايم اكن ملوق هسد دوم عرب دحل م ربقم

 رجربي داقءالاب وئرضمل نع وختساو ةماث'ثررم يهمرعاف ربو
 ىوصخمل او جزم ناك ١١ اال رييملا م زتسمب لل ءيعاملا ن زنانسالا

 >اوتسل) مومحل اايهشب, طمارلاو هريخيإ مش زلمحلاو ادم مل اذاجدملاب

 مالا ورب ان تو هادع اه يمضلاو لاف ان ١ ناك |ذااهثل | ىم

 انرخيو يما ندد هلسإلو .اعائل اد رعفل ١ نيب هطبسوت روج الغ يبل او
 هع زى جنو الجر دبر مهن الوزجرلا دين معن ل اك لق ضال | يت ئيبثىكلل

 ممم ين ووكر ب دل م دحر وشو جيو اخرا هن رب ركرمفلا يلع
 بوبا ياوه يا دولا معنارب اص ءان جو انا ل ىث و نتخ ييا ثترسداقلا

 اقلطم اسال | ماهل ل اضي |انن وبل بحنو مالو ةااصلا هبلع
 ىو( خت رجلا انهو حم نبع ما لجيل اذه ايو دادن خناك اوس ا

 بي( ارنيلام ىتعو ناسال !اهباإن كح ادنل 7 5 ١و م وسر !انمهلام

 اره



 مساب قا ثعنن دقو نجوكعمر ثنو ىل رمزي د ةراششالا يسال لامس
 - ظلرهارسلا دسأبو انزع ادهَّناب لاكن دقو لوقي وكذا ةراشالا
 يوب صا او مايل ا ىف درع منال بلاعلاوعو ةراسشالا مسا تعش

 ممالك ذاهاينعن ق بجو اَساو اذكر عت يذلا اها ايىعلأب ف دبم_] ىصضومم

 .  ااجرف هني ممحإلبل يداملا نسر ياانإو رح دعسلا بجو دسيرس
 ا اناسكناا اه ايا هام نانا نامالعلا بم "لىفكثىرضلاقالارجلا ايرفتالف

 هدلاابوخيلأ هيلعرخ تم داى هلل | سان مالا :ءعسملا يراعي نرثحب ايرلعو

 ابمسالاءلمحلا نهالاو طم ذب اكل | دم هل ابو امد زج هظا#ايو ئيذلالا ثابنان
 ردن قي سصملا ئذنساو دير قلطتملا اب اهرب ىفتت امم يكسيملا دب لطنملا6

 ىخم ميويسملا وصوم او نبيه تويلخلل اب ىح هب 'هيشملا شحلا مسااضيإ
 الك ناهيرقت ف عقال اشم نم انه دح بي اضي او يقل ايو ىذلااب
 ٍديزابراضلا وع ؛رجلاب رب زومامإ وص ىاضملا ناك ن !الا درا ارقد
 والا هاما هضشا قو لاب ئرعام ىباامامفاضم وادي ن لويراضلاَو

 ناضلاو إجرلا بر اضلا ىحت هريمض ىلا فاضملا يلاو !امرب فرعام ىلإ فاضملا يلا

 امو ربخال ارادملا قلق لع وسار براشلا تئازجرلاو لجيل قلنا
 ئبوللاو دب براضلاةزءاجا ىف ارقلل او ادخل د مب ىوختالاهادع

 ٍيراضلا ف مملوذ يق هريغعو ين امل و بلوث الاذن لشملا ىنحلةناجا حملك
 داسلا عونلا رذ اضال ابرج عضوم قف مصل نإ هير اضل او نيراسلاو
 2001 ماييرللا قرلعونم ٌْس مل1ذ )مسح 'نفاضا 'نكرفط ف اضملا

 دبل! قاضملا در ُىرْنا مدؤتو دياز مالغو ي 26 اًضالاف انام
 , هال امنا ناعوجملا ف بباب معلا ةبتر قئريمطلا ىلائاضملاالا
 ونهطاهنال كن لموريملاب كلن مث ابلاغ داضف اينال ثا وسنين م ةدمعلا

 مولا ربل !زماعو يعل هلماع نال و هسبال ىلع هل اضالوب هارب اهلا

 هحترالو روح زب ا لبل دب هنم ىف !ىفعللاو يومعم ديك ىلع



 موت ٠

 نولي نا بلعالا ئرصالاو ؛ارنبملا ادن ذىبلو ل ىعقملا نيبو هر كرولا
 مدازعكل ا درو هليمات يتامدا مسا ياام _رعئلاعاوشلو قياعملا نب فرش

 ه بلع معسأو ىدصمل او انروبملا نوصل او زعائل |مساكد لمع معنإمم همس

 نالاش ركب تامد سر ملك لم عوفو واهب دما هيرجوع هلا رمسأو

 لاش مئاولا نلئسو هيسرعئل !عوفولل اشم ربع برضو مب رععل | مايؤل
 موكب موا ليوات خامس اىسالعاؤللا) .نلشما (.يكو مدرب عطلا مب مايل
 اذكو اقوا ماق دب دو فادنببلا هيلعوكذام مير وتب عررحيو شل نا
 ظ كوفملا ىلا دانسسالابو ةبئاررجوم القفل مث ناو ممئريسملا نالدب نما

 بكا ةال نع بإن اوبخالا دسّقلابو ابد براض ان او ليز ترض وعي
 لع موفد هج وعدم اذا ارك ام انسان أذ دماغ بو راد دي
 رعفم ربج : ,ول نم راانهد_ل اق عائلا يا بنان ك ثاعوكملانم ىباشلا
 ا الو ' ىلا ببس امك هوبخوا/وعذم نولي رعانلا بإن نال لعاف مس مل
 ا ارا امل_لىعقم رئا بر صب ارانب دب زىطعاو حم يق
 هامه مذ أو رلعاف" قدح هليدانىقاموا مسام ا امزعافلا بيانا

 ثننانو ب ل اصت الا راه عتساو رنعهوجات نوجوو هبلازماعلا> انسايف

 رك ذي (نرمذ دب ن ىطعا كلوف ف (مهنرسذ ناتي جوعحو هثدئادل لماع

 ١ ني مص فروخ ع اولععل |ىهنورب ئنانالا باتت الام
 لوائح توا عت ةقيرطلا 9 يعوق مكر هوبإم
 كراثيو جراشم اوحا ف ام غش عاملا رخل شايرسكد راسو ىصاملا

 طش طولاو| مرعساو ىلطن او ثلانو مم ان . لاو مناد

 يوي ادب ازم ما اخرج اتعب ما بتال ماعل 0001 ل وىولاوهو
 'مولطور رنوبو جيرو برطب حنو ائىدو مئسار) ر دش او م ىو. رمال
 الا 2-0 ؛ اصاو ائانغمو م اسمو رد شمو عمو بو موحد رافد
 كلاب ورمل قدا صو 1 ىعئملامزع سيئاق لعائل ١ن زر سالا هللا ىمن
 ا>-اف ض1 1 ميروععللا _ئف ناث رضإ روك



 هيجان وزعم يل هبل ئم هل يقع مث تحلو مزَمساو :نغنر وصلا قي ٍِ
 هدزلاوا امأ يلو 0 وبول

 باقاياواهس خب ال_ادعزكز رعن ناو هسمد مملع بوضع اوبغوخت

 لو 5 رخو ىف للاسم اوبك بالا رعجوهورمت ايلع ارم ريال نال رثسو

 5و عب تاموكذملا هروؤم يش بوس المن ادْوُم ناك ملوك م مكمعوربتبمب

 ددذددوحت ئيتولكلا اعبت قخإل اذل) ئييرصبلا به زموهو بل ىضتنلا ظ
 ئز د بإنلا مدت !ذادرد ةيىجلامب | ءئااضب 1 فحا ل !نحو افلطم

 اناكاس ا موف يرجبإز عجهلا 57 عامشا دو ول نييوللا بعن ذم 4 كلدام

 . «ابطتس ثلا فو هب هارسذن ارعلا نم لأ اشم اوفو نؤنبنكب
 بلا برشا نوك ترقي ابد ممورص تسل او ة داس ة[ركلا ناب ببجاو

 يرغب اونمنيذلل لذ تن ماوط م موهملا نشغل ىلا باع منسم اربمم
 يضاشلا !ىعفملا ا تباع بلو عئللالا مف اا”هاموفنزغغلا يزيبلعا
 رّضو تاروكرللا ئم ينل ديول و )ال هلونسلا مالكرهاظو نباجوهو

 مرصملا قطونشو ناولائرط هبىلوا ناببح ا نعزفنو دار ردا

 اهجو تالا ورحل هزل الث ارو ىجب١كو ىرصنلاو ىماسنخال فرظلاو

 ببائلان ىلع هين ورجل او! لوقو بروك لامغتسالاق ادهلو

 ىئراوراخلا ع( وجب ما فام ئاراتخاو فيوم وعفا نال ؛دمحو سووملا

 دمع فئه جلال ذارععلاى نازل 5 هساولعافلاىا نافشيلا»

 نسوموعر جنب نيج انلا زب الربع تحب هد دف مهضعب نلاخو

 دش عاد اعجن ) عصب دال ذا نيوموهبو امس حملا برش الو

 الريل نا دارطاذ١ >ارملا اله ريال ينازل ىلع دوعب اهم

 براشل العد ئموموفو فربإل قائا١نا اهكنمودوهو ارمي شب

 موعشملا براشلا فعدوعب مص لعاق ناب سوبر امه د دخن ىشد

 يور يق هريظن مرو كل ذ ئسحو يوؤشلل برئ اوه لولدعإ ل ئهررم

 ل اثم اباوجدبن ىحن اد اوه ام) ليادل امبلم اعؤذدعو قازلا



 .ذ1 لعاقال:ادكبم دل ذ قاببو ناره طور تسازكب رض موا ماق نم
 "لم ريصسالا هلمجلاب باوجلا نىك بورشلاديدو ماقلادب دربرؤتلا
 دح برض]هد | دحا ماثره لاك نل لوب ناين دالا كت للوسلل

 ريطعتلا:لمحلا ىف ل اوسلا باوجلا قب طيش دب د برضو دب. د مائربدقتل !نوكبل
 اَهسلا|ذاوُحع ل دالاف هسبإن وأ لعامل ريض ىلا دس لغد ضنا اب وجو اماو
 ا ترم نضغرالا داو ع ىلاثلاو قنا ءآمللا وسن ا |ذاياننشنا
  اًماوئٍلعتلا]مجلا الا بسكب إل طرشلا تاو د١ نأل ثده ضرالا ثدم اذا
 اهبعامحا عش رع ضوعم او صوعل ١و ريع صو روك م ا نال مث دح بجو

 انلعف ئىبب مكى ينو وحد اجرؤمزب :ملمج هسانو زعاغلاي) نانو الو
 - نينه موؤملا يسيل اراها عز ومع دل مج عائل نا عرش اظامم بم
 . مهلاجوا ئببلاي اوه لل يبث و يا ايسلا م ْمومملالاحلادامض ادا
 هرهناظامم قح لل ارعو نازمت ١ذ اذ وتعد هر مايرفتسالارطمجو
 مالكث يذلا يونعملا ال لظؤللا داشسالا يلع ومحل لمح عاملا باننا
 ظاىل الا عبمجو يرش ىلفتللا دانس ال او طظمدلا انه مهم !ذاو يا مش

 - هزرأ هطابالا ةوفالو د وحل[ كو بزل هيطماومعُر برعلال ىوك
 ع آملا مهين انل اهياعت تيؤبوطقللا لا دانسالا ريع رسم ّيقو رنا دونك
 ع ىإبمم تفثاوا تمافدسهو ئلظاوا ةرولط ملا وق اب وجو
 _ 5 وهو بهحوا لاثم  اكحو راهي ُتْبوم وهم هم اند العاقل
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 هك وك ماو شوال الاثم ئه مويؤملا اهب كاش ناك جي ملام
 هع اوف ىو مص اولا قيرلعلا ىلع ورم اربذ هانم ةئرملاو رحامسلا نا *
 ” ىدوبلا الح زءو رضف"ابلاىبا [ود !اضرا القاف د و فدو نم الك “
 وا كدا ىف د ايزاجي ثيئاتلا نوكت سكك علط مثلا زب خف
 كيدئاثلا عي فحم اط هسا والعائلاامم نائهلاد | نارنمل او ا دف مذا
 هامهىب ا نسعي نإ يانا نت هرل قى عملا نكد اَساو رعئلا ل سس
 .. اعراضمردف ٌداَدايضام ردك نة رو رصْوْصموا رعسر ئمالا ناله

 رلصاو



 قم قاوجار لذ اوجام او. ةمهرضالف نب انلا ورح مت ردصاو
 سالف هسإنو !رعائلا امها ارما ىصاقلل ترصحاو) يمان | تبرمخ-

 ىسح ىو ثتانمؤملا كءاجإ داى حم الار بعب ل ىصُمم تباعا يبوح

 ثنإشلا راج ها ند هانى! لعاّملا مم ننمثلا نولطا ور نولط
 ينزف ىعرنكول دملت ميسو العاقل ناكاذاام هنمو رصتس
 لن ميو | راشلا نعياوا ثهاق ىحن عمجمسا وا لاجيرلا تمفاوا

 تفيض جوع دج مساق دىنهلا مق ادام أك ىْحع تو

 تمئادا تمائوحم هدحاوآسب هب ملسب مو يئملادح ىلع اعمجوا ىلا
 هسسو عيجلا عميل نسل او رعامح ا عم لك دو ذقت اون وبلا

 . عقحبرعئلا ناك ناو :ريكذتلا هش راجو نك لوما تسير و ننمعئاضيا
 قشعبادارل الب“ ة رحلة ارما رم دارطا وسبل رئال ل عئل ابالصتم كزياتملا
 دمدوا رهيب لو دارا ئهزوصمج اموبع هومٌدو) هوحدمت ”دعلابم

 احوجومو صفخ وة داب و وحن و سيزوتب :ٌيلرخ انه ننلللا يش جسو

 البل ىسمم هِي هسائ وا عاملا امد ده الا مي ادا ماقانم خب
 داما ابيزا اطار زكام ىلا يعملا ق رلسم رز عغل ! نال
 آول ره لفشل زرظن , ثيئاشل اد اميوربك دنا بلاعل ان كف دا مندا
 كرد ام" ىاشلالىّتو عئرلاب ةدهحاو رىيص الا تاك ن | رمعجولا

 2207 ثوب اسا لقد هلا ثاشبالا ابوح همدو ةسرو نم

 ممجالو : غشت همالع ل عتلا ىار_ؤملت الو اىنادم انسب دو د_موش و

 امماقالو ثودبزلا مث او) اوماقالو ناوي ل١ امف)وااماق لاقي زك

 كائبام ابرق ] ٌفياَمأَف ثادئسإلا ىماوا نتالد نابنهلا نفئاوز

 محكوئو ئينعارنلا نوطا ب ,رعل اصعب لق وسع دش درعملا يق

 متى د ماهل اب :؟بالم رش انو '”لبالم لس د نوُضاعنب ثبدحلا

 جلا نر هوق“ مضاف )د دذل داق ف1« نقلادزع» ؛لاشيع تلا “
 6 رمكو

 نضع ”يعراعب حال بيلا ئاوعلا يار" مل ىف و 5 بي ىبسلا رع امر انسحب



 عت ملى ف اهبنم كرا اخد اه زنا يلع معقل سعت هرضاونملا دد دنا ي ع
 يحاور نبع يلع رت حوعبالاو قنصل اوهلط ب رلايىجل )!و_رساو
 دوت جيصفلا ناكآمنأو ايه لماما دتسح | وبلظ نب دلا باعا مي هوجول»
 رعمجو هنيشن ال ري ايدى رعمجو هسإن دا ل عائلا يشن ءدالع

 رك دقم نوكي ناب غفل نن محجالر هشنئاث ٌفدلخامب )رمل ىف ُناييلعب

 ”اهوهلانه كل اشلا هن مالت لقت ةداب دانه ٌىاحل الا ى ن١ عم ثمباتلا
 الومدا ناك حبرص“ هرب اول اربح مظلل ماوعأ | نعد ملا مسالا وهو

 ناديزلا اف اوحيره ارم مب مشكل اى اد قص وروا ريع اريح موك لاح
 0 امن يعباهكحالوعفمو !ناكالعاذ كسا بعاد احر بمضوا

 نكت وعمل عمى ررال هلو بحال د اهدمد بنائل اوه ريح ادئس ناعوت
 اوهوصننإو جوصلا سس الل لاشم ب :اقديئكلو الاد وحلا نع ىنعي حوىئرم رل

 هدلاوعؤل اخزمزعو ريل اببص مريد نال_لؤبلل لام يربح
 هب ادشبالا عم ال ديائلاف 7” ربه لكمودب ا ب : ئىحررعزرحد امالاس

 نرخ ٌكاهوتساو ساو اوعشو) يرحب رش خاشلاو جرطلا م قرمال
 مانارمفلا بورصه وشو اامو نادبزلا ماك ىيكوا ى] ساق وح 0

 لم وعلا ئعدرجملاب جوحو حو سول عمون و فل هالك ذ نادبزلا ماك ربع
 اع !كئالاوهو ئونعل الما اميظفللاب و ادتبموبلك اهوخلو ناك مس !ريِظفلا
 لاحد الل دبع "يف يبممل العا دتبلايف طماعلا راق رابخملل در دريل اوه يلا
 ناو اها ثالث نانا دحاو ىح بكرت لل اذامسالا عا بَسصدو عزرخاللال
 قمل مسا عائلا مسارب دارماو ئصولاب و اهعرابخإ ال ىكلركد ذامع تدري

 قام رب تك هئكج) أجا تادييهو عملا مس 6 ريع [د رشم ا ءّوصلاو

 'ىهربيزب معوق مب قنك مله ال ؛ا!ئبم ماك برع الك ديد هلوب م افاوحمب
 ينو ةدائالارابحالا نم مول اًنال عاش طيب الو مب اعام اونا ]و هرم 210

 رادلا يا حراموحم قتلا قابس قابمعوفوب ثمعاذاالا ركل ادشبما ناك هيي
 ىو رعم 1 نوئئ اك رل لوح موبع“ قصار هوفندا

 وه



 صتاورعر رومو) باج اص اجيس ون روكذم قصوب نصخحو ١ هل اجد
 قلكااءتمللاو اربح مر دبد ناث انس ىزولةند راين ناحل مهر دب نوم

 رم مه ناوُس يار رولا روصو ناو انسبالا وسو دو الاوبم هوبخو

 اف ضار ناجوعصزجر عع مدال اجر يجب وخلاه وِفصن روصو يعمق
 لغو دابحلا لع هللا نيتك اولص وسمح ياسو يعمد الص ل وثوخم

 ”دصانم نعي عو» مر صوور جعوم) سو بيع ردلا اصل ىف وص ايلومعملا ٠

 لزب وه رمؤم_ علاق اكعت مل ىف ل اوس ضوصحلاو هويغل يا اهيبلعو
 دونا امو وماوبرك ن] هب. ال١ نمد ئتسللا ضرففلا ف ١ثبج نمت مويفلانإ

 اربط الح يا عَ تاعوئنرلا نم عيارلا نهؤع قصولامصوصخلااناو

 يوك نع جن وكمل ا ئصول اوبِعالتس وعم ةدباعلا يرصخاموهو

 1طبادتم غم ةدي ئنلامؤيل دال هسرانو ا دعافلا نسزعمل !ًميدرم ازبخ
 امال ءارئين عمري اعلارب بع ناد نئكرملا ضول)*عومرودؤإ زهذوم
 لاالك تعا هسا !!ئيملاو انامن سئل ىوكي اليو روبخبال قصولا اه

 هيورب ل ةانم مسسوماوبر نما لبنا وع و ادعوزيعالو موبلانبد
 عبادك نامزلا مهنس ب ابرعرابخالا عصبت يعم نوكب وجو وشو لالهلا

 مىصلاوك اذ رمسا:اتبأ او لق ئم مف اهو ناحل ارباسزعربرابطالا
 نعمبرابحال |عيمبش ناىملإ مس !نامررلا هساب جروح اعروسلاو وبلا

 بكم اهيا ب ساشملا 0 ا ا

 لعاملاب اهيدشت اه, عقر صك اوملاو عماوملاب ةامسملاام:اونناو ناكر سا
 :قيؤحا هو بخ ابي وصْس يب اجبار اهّلعافو قبب :قيؤحاههسا ىجسو
 يورط ونص او عابد اع»ب يئس ناك توما دونم الاجار ىعقمو
 قايامهط وتب ديل ازع اطمن ناك عم ىبسلاهضو ىيلود اصو'

 يىفو :اعدرو م نم «هييش و إ قنل :للانائعبر ! واه دق هلبر ناكو و
 مسحل ىو يهل او ئبئلم نول ارب الو ىح قتلا دازييماملاز

 .تلوفاوح اخرا )و "بالصمت انشق تؤملاركا دل زئالور هس حاض



 00111 البل العير اداب يبلسا ابالأ

 به ١ د وعموم انامل والا الاو ناماث امهئاق زب صامد لوري يطام

 ْ دعس ْناَنلاَو يالا العزت نا شرالاو ثاوعملا رسم للا ناوين
 ىخنيرن.و هشم هرم يفا هل زوعم عه عن أسلدوح رام نعم دهجباول
 ةرففاو سوبرا نت تمت الها قمع ' ءدلان حم: ف و نيؤكاع يلع جوبتنا
 ايا ةلصدحإو و عون مم وع يدرك ئاؤنعاو ىعاذ ءلفس وبل لووك

 ةاكرل او ةالصلام اصواو عن لق ىي ماد صو نب قولا هيردصملا
 ىهنو ردع نى ' اهمال ةيررصم نيمسو ابحواو>: ةزم' ئ /كبمهذام

 اهب” دير ماد كلكىلك هدا وضد رطب رش ايال رشرظو ماودلا

 ديرب ر ماداممه ثرحي اذكى ا 1( ءافنمال اوبال الام (قسص ددي ىف ناك

 اهرجو ناك دس حنو .(عيمصر هاد دوم نرجع يعم اذا انه قرود ذظلءائننال

 سانعلا ئدؤحع قناصادعب نابلالاعت ا باس واجرص و ابرملا نو ديا
 مالكا مل وقنا ىئن اذتشااما“ رس |حأب) عباد حا ذ يم نإ

 لعلعلا تسدَفف فن او تنك ال تزتفف الص ! وهن دغلبا هد سلا ياو عبصلا

 مدصيئريملارصْفماك فيدل ناك سي نم اصنملا ةخاق لل لعمل
 امه تمخعالو رصد ذنمل !ن اك نم ضي ى علا ام تدي وعن دنا نأ

 فذحلا نعوستاو_رئئاذ تااماراصف براقتلا ىف (هدياه نئتلا

 ”اوبزع ىلع اخ اوي مصي ابو نه موعم او وعلا بن عمجلا 0 انه

 البان فش ميلف سف َنِإَم به اذرب نامأ بوبِسْسَدَيَد
 بو ماخ د الاو ءفوذح ا ناك نم صيوعتلل ت دير أه !ام نال عصيال ذي

 نذخا سنا هب قف ناك ى دحر بالام ١ دوت ملف دماج اهنداب ن يلع

 مق ى ذو انماب 0 الا توب

 ١ ةًفيوايعسا عماناوحفربإس ندا دحر خت ام عضوماييعضوم ناو

 ديصوفَوضالِقَف اهه ويغدعبو اوبك, ىيئيطر ثلا "ولو نإ دوب اهرب

 رم ويروي املا لوكوشم دي دحوم ائعاَحونو رمل ماس ريلعرها



 لوال انصئاه ام ارجوا عبراووُحو انه ّقور ثم ]وس ناو ياو

 انحلا دروب اريل اى د حو ابرمسا عم ناك ىدح-ئم شام ال ىاثلا درو

 فدحر اههس ١ :وب' اهرب عم ناك ئ ده نم رواه ن الد سكع اع او دك

 دحا عا مزمل اسال ناطسىئم ا هرصنوامعث درب قاغلادعببس انا /5

 ئكسراوببلأ نيبو لىفزولو ( نادع دبات دحام ئيليلكل ادعو نبوبثتك»

 .لاقابئالتا كاف الؤسدل نمل وكو اهسبوس يلب ىغئالمو "جلا هعااعشإ
 اها انهو ٌىدحت دفو لاوس فاك نال نم عهدك د ويهمحلا

 ئاكئم ص وعام هريغ عفن التنك ا !الايإ هرعت ) مهفىق نإ دى

 موزع ا اههعراضم ١ نود دش وجو د دحم او بئهل دش املاىهالو

 ماوورب صن عدمو |كاس شف كي لنا ياالا الصو نوكملاب

 قبل نونو ئيبكاسلا ىاول او مار يللا :ىملا سر دوكا رص !ًايخبارا
 اطانووشو مزخل نال يولد اكن نوكتد ”ٌضاعرل نوكت نم ىخي ُفاَلَك كالُك“
 نوكسلاب م تالا الج رول و ووسا ب ال ىيحلاص اموُق هروب نم

 يلع يحئ جلا لس د١د) بلع ىىئوم ازعتلا د الئئولا“ءلاح
 عي ملو "رع مل ىفك تكسللا آب امري ميله ولا بحب ئ بث حا ىرح

 ئىم فاد ناكيدلائرحلا 6 داعاب مبلع قول اف عب مل دلت

 ايلا ةداعا ناوي موف لشم مزلب ماها نكي ف فروع بالتجل

 يئفم اان !مناجلا نا 50 كن ُدَكَدَلَد مراحل ءانعلا ىلا ديف
 ذرععبل للا ىلب مو تال كو ىوخلا ربما يطل للا

 كابا ىقل ىذحلا نع ترعب ,لجإل نون !ثرسأكف نكاسب لاصتال
 ءاسال) درنرب اهصلاو ريصلاب ملا ال ريطعططلست نلق هانا ىححو
 . 2 اه ئدحلاراجاك شوب نكاسلاب رصنم ا يف ٌىكاَحو اير وصلا
 6 يريم ةرربج فارما ثريا فو#ةماسو توبا ة[ملا هدئ مهل ن اكرلوف وس

 نا قفسا لن م" فك ردد رضملا يع عاملا راهو دام نئارعتو
 هدز نقللالىف : ميسا تاعومم لا ْنم_رس داسنا لصف ؤ هلوام ناك ذ
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 مسار لا بنا ابئم هلاق اساس اي ىصق اوملاو مس !وشل اب ةامسملا
 - ل دباس ماشا ئالث اهبباعمر اتعاب امال ركاب مالكذ ١ سزتديشك ابيل يزوج
 كلذ يلعب امه رش عورشلا ىلع دبامو جرت عز ربام فاه ربخب وم يلع
 ظ ؛لشواوامرسكى حو رولا عب برك و حافر شعث نالث يش و ألا ممالك نس

 . مهعجزرل رثرلشلاو يرمو ىلؤلخلو ىسعو مم ياربى دل .ئارشلاد
 ' عورتا ءعبسلاو اهله و تعفو مرعجو ُدْخاو انش قلعو قئطو وج لا يا
 -.انفطو ىحرب نا مكبر يبصو ئيطياهئب ن داكب ىض داك المع عييبجلا ل معو ميش

 امكن اكو نسيل ماهحلاب اه رص ص اضنح ال باس ت جرو )اهنآو ناقص
 مس ١ تاعىثرملانم مداسلا رلشمالا ناب عم ناب وصنملا يف اهئابب نايس
 روخرلاو دومجلاو باغ ىلا يقارب مروثسل يلمع معا سبل ىلع ايحام
 تبا كلا اهلعرب نالابدصاو تال اهرحا "يبرز وهو :يمسالا امجلا يلع
 امعابزمعو ىلا انهن ان كو حو "تعد تنك انعم علال )و اضفللا

 :اهلمعو ءلوود .سضوت يخرب و برعلا عيب ) بيحاول ف سبل
 كرو اني اشد ال هوم لاش ىدوخلالا مم ىلا كل يئن !برعل ! نم عامجا
 ناتحاوا عامجإل زك لطب برعلا نع لفن نا ل دال 1مل ىو نر مع رمعت
 ئخلا ب ظىلا':ئالئدحإ قال رمخت الث لو الامعامجرم الكرم اظو الف
 ؛ذاو ال اوا رثع نسملاو أصادم ىبحسسالو او دانف ديعت لوهكةرئك
 مصب: ل م قبل و ؟هرزمرعاس سالو ةاعبلا مدن ئعاشلا لوك هلك
 . «,اقب نيحسانا امجاف "جاوا سالو ىلط اوبل ل ىف ومحو
 قونواعبوميرلا ص !امادكو ايرمس ١ دش بص ناوا ىلا با يا
 نودو كا يعيش أ ث هلازث مسلي هيَ دعب عك يش هانعم
 نال حار اوح وس ”قباخوم دؤممل ليلع عم لوف ساو يو رصلل
 2 لكل يحير ؤنللاو هبا عائل اىا ادممالا يلعب ءاعن راد < مج
 ميدنالو نامزلا ىلعار) حد مرعل :امهم بالو يجي رلزصختدا
 تذحتو امههدحا رك ذب لب مالكفا قاهويو ايرمسا ي) امه ةئجس نس

 حالا



 بحي كدال وو انرهسسا ىزو دبل نكي ككالاو هلثمالا قاعرشالا

 ئنحتئالو ىو ميلعو كس قج و ماد ىيحئذل بلو ي):سعانم
 لوزنو مو انينعإ |د ىجيوم ادرحرص أنم ئيجرسلاو ي !جرلاب ضاع
 فب زبغ نزلبعُم نان كالو اماههاثو ايران ه بانعل ١ نيل نئام

 كعب نكس عض يشب لا نااعبابو امم ىلمعي ميم البوز ( لا ره ١ دعا
 نيرا بعاطرش و ئيهرصبلانوبثكو ئشسوللا به زبوهو المل اعلا زها ميل

 رلومعم نيبال ناو نيمعسانحوزئجلناد ىف بح ايدل ين ثالكلا وف ظ
 أهو يلاعت رأى تىنحم يف نلمع عمد ئيبمسا يلع مرقس ناب ناب نه وشير ويعموا

 ىو الاب تلا ص قلن دل مورس والا ذو اكل انا موف دمر وسرالادمس

 اوفو انرم ناطلسرم مكب موا بعام ٠ يسأم مهل ىف

 حصل "را عاني ماو ف م ركام د ( ئب. نمد د ااه ّيعتاولاقو'
 .اوغب وحد ترخشلاب ئفرابطسا ل وعمال و ها رابخل  ئرصني لفصل
 رلوفك وحث لل زاد كولا الدرج ئاير نصر بجلومم يائيبلو

 اوحسوت مهئالايلاوم يام نيم امن «أدماتنكد او ذل مزح تدع أ 5
 مبدع نا نربوك ب مالكم يضف امهر بع |وعسوبب ملام لغو لو برضلا ىف
 يس ورضع[ لاق !نيرموا اًنرطث اكناد لمجملا هيو :ءشلل
 داوخوعور بكل وبعم ىفعاسابثر املباوعن و دمْيِح معالق و

 الفقالا امياق سر ال ل ىعت الخال عم يكئئاضب طونشب و از اوحلو

 هانا يعج ناربجلاالد ان ادار ال١ ال وامل يضم ماوغا دعب انيك الوفك
 باوثوخ اب جس اهيزتثا ناذ ةنيززلا اب لمس نتخيل ناك
 اني ذ تكيف« نما ذا ىو فيرصالو هبه طنا ناام ”مدادَع ب“

 ةدهاوط نشب مناص او ارب انالام# ةدطر يل طاطا | يعز واو بصنملاب
 مدع ام ئزعامج طوشو امري اد ريعت ال « دي لزلا نرابال مسا نازتق |

 لابعالاططرش و تابنا ينلا قس و يفشل سل اضاك تركن ى ل اميالاه سرت
 ًانبو باوضلاوهو يداملا اف طرشومل سام ىاذاثد قمارارمس)



 شال يون عادم ىفوحع الل اشدو اىداب اناس عت لوف يئي هلم اعلام
 لاشروشلا الا لمهن الد اذ او هللا يطش ايه ىرموالو ءابئاب ىضرالا ىلع
 ٌنووؤب نوعدت ىئ ذلا نا ملوفوخعو :لناضالو :دّئقان ةللُد نانا
 نيبكلا:قنلال اه سك احا قيلت يصب سب دبعس ة ارزق مكانس !دابع ها
 ةامسلا انماوثحاو نا يش تاعوجملا نه نهال !ديربجحلاب ٠١ ابع يصنو

 اهرب سوريا يرن ايرهسا ىيمسو ؛ايئبملا بص ان اف ضي عيساونلاب
 ديكوداههو دي دشنتلاو يلا نأ ررسمحدب دشنلاو رسكااب نإ اونحاو
 نااولعاد حو ةيئادعاسلا نا حم اهنعراكالاو كندا نو ةبسللا
 ليفني رلك عاشت ىو هلام نسال فو 9و ب فحل اكياشن هلا
 دكؤملا هيتس يفو نأكد تم دكا دما خاجول وع ديكوشد
 دساارنر ن اكو ركنا ةدرؤملا نأو هسيتلل نوما ى ايلا ىماهبكو ل
 تعريف عيظالام بلم وهو ىلا هو طرو تناك اميز ناك حن ظناد
 . 2 ائالم لس يل الام 6 ١ هز ىوكو سعر باموا >وعب ب ابسلا ثبل

 اُّسالل م, ص اوم بيلا | ىل ىحع بوبعمما قلل هو [ىلو مس

 هلفلاسل الوم لالوفت طاحت لفك يلغش و كلاه اديدرعل وح ةوركلا يف
 "ثنو اك ىال ل اثم ةئثا دعاسلا ناو مل ثو و كدتب ىف يانكذ شب
 اذ لع ناك آس يا قاطم هلع تاكو اوبهحوا رمزؤن ىوختالو
 ايز نارادلا بو ١ دل دنعالو ادب دنا ماكل الك الما لعرب ١
 مطسوت وجمال ف لاعتالا ٍيعوسحلاب كمعام ا ايمال_لمعلا شايع
 ند ناو وتاب ور ضو ١اًنرظ ناك ناالا كل دل ابرهشا ىيوو امس
 امهم عم ره اديكربوريلماو ىرظلائ عسوننلل الانا اعبر دل اذا خيو ةىبعل
 ثالث الو اربخاصرادلا نا ىع ىصداعل د بجيت دك ل ماعل ! نع
 ,كسسمو اهدرسسر دسم لا وسد | بجمل نا اهرسكب وجم ثالاح

 زمابعالا جمتاذا نيومالا ما وجو كلل ذ بجو نا ابعت بوجو و اههيلوبعم
 ىا هائل نانا ىح قبه حا شالا ثار ااو_!انفايئاسب ىذا رث و
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 منارعذلا احول صل !لوا كو هع وحال رشا اباد اناال !ىمع امك
 يرزع عرلا :اجوخملابم انشا قرف اولا ىدلخ ل مجالا ىوكن الاغا رص ا
 .ءوصلا] وا رو لصف ياسدصملا لبو ان قدما هباوصم عم اهنا زض ارب
 لْمادَرإ ردع رجر اجو اهب انشا كرركف اولا المع ص اننا لجد جوج
 ىم كبر جيا وعد اولاب سرق ؛اوس :يلا للمال دا و
 لش إءاسراامووٌحالما نوهر ف نببسؤلل نمبر ناو ئحلاب هلي
 يرد اج اهئانشا يف نعق لولا الفم ماعطلا هوككابل مهام نيلسملا نم
 دوك |ميجلاب قضم اماهيبلا ئاشملا لمجال داق و رص ان راي دنعو
 اهئ ا يرام لولا لفك ىدلاجارب د د تبعت ) ذإ نسل جوخ ثرحو
 قصار ا5 ئسحن اكهوا ىسح نهورث | دافتعا ثبحو )ؤإ نسج وع
 اضن الام او كح اد نحوه وو ُتيحروي نا جاعب مه دبع امهففلا علو! دقو

 رااقاه فلا ىشا جرئ طم ان ف هالوبعمو ةحونذملا ناو هنمجلا لا الا
 امهاىبرم الاد اوجررلا سحر لاب قل )هللا دبعىب) مالسالا جبس انني

 ادوكي نا ربل ئ اضم ا ير صألا ذا رصألاب زر ابنعاُ يفد ااا لك ذاملث سكت
 زوقاولا دلت هللا دبع الاق ىحنل ىنل اب بكيل المجال دا فك !جرقم
 !وس ىسفلا ب ولا و رصائ ادب نى >اقنعا نلقى حم اهنبانثاي
 ئيببللا بانكلاو مجوخعال مارسيل ناضالا د اوصعلاو ىخح ماللاب نوتتفا
 داؤتنعا دلاو ىصاطَمل نزانتا 3: ىش اولا الفت ركر ابهئرلبل فدان نش اانا
 ”ىبملائدل اي ؤوب )ا « ىبعل ١ ديرب قدح ا«لوقو برونو ا رض افادب د نأ
 ين عسا نعام ويخملا هلمجلا] واق ه لأ لعد ا يف دنع ركل اذا
 عدس! نع رج نكاد ااهءانثا لن عشاولاىالن رص اذ مددب د ىدع
 ىضرمل !ًرع ل ماعلل :قّزعملا مانن ارو رص قرت يدافتعا دب دوحم
 دعا وارسكناد نوبذ ل نيئش املا نا ررمبإ دلو وسرت لنا ملعب شلاق

 صعإلب دان ىلع صاف ىقاو ١ دير نآاذاف ترحوخ دب اهلا! خا دعب ,
 للوأنلا مدع ىلع ركل اورص احرىىفو ١ذاذ يزد نحيربحلاو ءارشإلاب عىيرس

 رب



 كررو لبو انىلا جوجلإل ال لد اوهد امان ىقادوه اًداميإ
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 حبص |و « دوي نم بات ا رل امون سس مكنه لمع جوخ نب وحلا( اهلادج و

 رمالاو ئاغشلاف نعمل او يوضع م نحمس بعت وفغسد اف
 هللادمبتحا ىلا يلى ىخل د رمحرلاو نارئعلا لصاخحلا*و!نزلصاح يا

 دحاوئإول العاوو الو اهرب يق ىف ل ىف نع ادب نا هيث عقم رك نم
 داارمح بوث لوا يعم يلع يقل او ظودلا اذه لوفد وا يعم فعرسكاف
 اهبعوشت واب كت بجو ,ادمحا يأ ىلع وحل ىف نعاوخ مث ولك
 هللا دمجلادبد نا يوك ىخيزب افلا ىلا وا ىمئم: نا لى وح ل ىغب

 ليقوم ككاناونعزيلعتلا وكلولا ياضيانإرمالا ئَىِخد اهرسكب جو

 : مالربز ف يلع معلا ىف نسا ل ا يلعرسكلاف ميحيل اه اوبل اوهرن ا هوعدت
 الوب مال ال مش عت ا موجالَفا اما قحرعب ىئاولا ق ف مال ياةلعلا

 الدايم عوج ال نا دن ناوُحع ءلعطملل حلاص دروع 'قوبسموا!و روبَوأ

 يع يقلاو ئائبزسالا يلعرسكلاف ينيمت الد اهم ”"املظنال دلئاد يرك

 هاك ابا يح و سودللازوف ىلع مالكا عمون 'يلطسباف د ئطعلا
 مود خالو ىحع . هيا بع دل وخط انازاا/١ مكب ملدا ىعم لعام ممن
 نادوخع 'ارئبكوا رع مخساربا ىلا حو !اًقوحراعام نع شنوا يكرس مكنا

 فا نحلاوعن ,ذلائأأب هلل حيل ثرحلاب ةموروج ق3 لصرالا ير النا زئابا
 ل دمى ىلع“ ”دؤوطعمو) ىوؤطنت مام نم شن ا ع داضالاب

 تاعي ملائم حس انما مكتلضف يئاو مكيلعتسملا يل اني اوك داو
 , ئهزصُ اًرِجر الوخع اصبرسجلا شا يل ! يف و نالمعنلم اعلا الوسخ
 ملأ النو ءايشس مخالف دوعتلالا ١ لحمام وح :ةدب ارا ف ررخعدب د

 تراك لمع مخن اه افا ضمحارلب ضن الر نجلا قل ينل او ةدحول ؛ ينل
 ئابسوو معو ىب رمومعىفع ل دبلف مسالا وكام ميسال اك وبل يا ور بكشن

 ةثرعم يلع كح دىلت ةركذلا نع: ل رعلاب ويطل ىبخلاريتتا و ع



 لوف ىخعاماو ٌبمعالور الاي يزال ىحاح راركتو امامها بجو

 الو يارشمر ب وش ل وس ابيع مللإ يضر ابلعرب رباممل يحاب االو ةريمف
 ىع ارورج وا فرط ولو اهوّحوُحان يد ةريخان ضو ئسح اشم
 عرعلا عمت ىث لعمل سَ“ داق | جوامْمل لمعلا قف ابزعضل اييهسا
 . ىماجالسابؤل اوعوعامو سعد .ًالوريخلاو مي زون اهو اوعسوبن يلف
 ىلع ح دولت وم حبال ضشناالامو مو قو
 جوت ودرب |اينعيهالو ل ىغع|هييالوحع أه ماركت واب امهابجو مدخمريخ
 دائالب تيجو جلا بجو خ» ند اقر اجا لع ضدي لاا طهزاشبو
 اهوا رق د اب ءىس الب ترج شو تاس

 انيلعو اوضالوخيو مهيليا تف الك وعم ذا يوتولوىنح
 ىعأسضْنس ربمملعل جا ننعم ذهب جفن يا هىكذن 3
 مل اذاآما ئزحلا ب وجو مت 2 انه ناو هاظو مي محلاب هكذ
 ردلا وا ولعا حالو رب وجو نع ضد
 مهزاجيو بصاث ئه >رخلاذ١ عجداضملارحتلا تاعوترلا ١ نه ىشاىلا
 ميسو ءهيعررلا اص يباب ابطا ريع. للا يصر ىلع ىف اهاو دمذ موقبك
 سرؤمه رش من اهلل ب يشن نم احلام 15١ ؟رينعث < كلضن دشن يس

 42 ا الإرو ءلصا الات مك و دؤتل يااعدلا 'مالوهو
 ٌعراّصملا تا اوملتُحاو هاو ثارث هاجوو ثادو يابلاث امك
 ةعيدسلا طخ اسكاو مزااجبو بص ان نم هدر وه دويهوكا لاف
 اهل مدولاك الا رح لول ويصب او منالا ردعراضم بعت د
 اهدحي هبال مسالا نا هىثر عمئما ١ ماو نلو نا ىحح ررعز مجد اذا

 لاوفال اهم أو هرنعد ئنصللا اذ الار حم الاه نبع بلف
 هدول عوكرم نولقفد ميحْووب .ملارزسلا يلع راجعت لدالا
 هبيرمب الئئشلا دروهس نا اناس ال ىف قو مداجلاو بص اهلا نم
 حانت دالي ب لعا نق اه ازعداشملا نا بلت لاى



 برص ذلا ىلع ممول م هسنقتهدوماع جلا بارعالا عاونا نم عملك
 مرصلالومدسو ررزبافال وام اداعومرم عراضملا نوكب نأ
 0 من)عم رب مىقب الهى ضيششأ ١ تاو داوؤلدع ,كاكترا

 ةوجإلا قزمنإل ب دحلاو ىدوحو جكرلاو ىدعدرل ١ رابال ال مسال ارسم
 . الهول وحال و اىفععراضملاب ناماالا نع ةرابعال يت دعمنا عشا 0

 < دوجول ا شرمسب ا( ناهس الك ىف دغهئ اب هسواو ىف دعب يسيل

 بم !بوضنملا كتابوصتمل اي ب اب رئاومالة مالح ائع هنالزمجلا
 لاا بال بع ئلاباهنم أدب مب ل عمل | اه دما زفتسال ايربنع هس
 نذل ملوحئملاب ربعافملا نم ايو الع وجم اهرلعو بضسلا ف

 وشو الاهحتنس اوثلا مال ع ئلاب ىثلبب يلام الب اعالاىلا 76
 دوب جولعو سلا ثدر امان ذ ثيرشك عاقل التي هتوأم

 شو لل وعتاب مقاول الخل الش ىلطملا) ىعئملا 5! بحاعملا قب
 هعم متدم]ىىئملاو زخفلاه و ا

 قكبئصَو) هوادناىلس ثرردد وح دعس ماما هم

 مطحن 6 الادلاجدماد ونص فدو ان ادع نا
 املوب ىلعلل لماع ىضاام م دوعملاى ١ هنو مسا مكلع وت

 اًوام للف اذات ىلاوث مل ىف ىخ :هلاؤم هس رعب ع ١ نجل !انزاوج

 ١ نمل ن قفل ءيلاحةسركب ما اوم اع | اوس اولا ميدل كلذ
 1 ير ووفد و وا ديف ا كمون بهات

 ١ ملزوم ء وب نا هنؤبفحو ئباسلا مسالا بضل ىشالا باب

 ٠ نعرمس ماو ١) ةسمالا رصد حكرتس ىضو فق) اعف لرعر جامبو

 ,”000 اًطمهاقا# منزلا ب شازثد وك هبعشط رغما اذ هييرمحلا
 ا . هيراصانادبدوح هموشن يصولاد ناس ركام لاو يإ ومع

 يملا وست مث ال فّدحٍب حو اهناو اني يع لاب ]1

 ىلع مالكل | قابس وى سلا و شعم ا ننبه وع مج إلا ثرموكذملا

 دربو



 ةدوصم ركلوأ هدا ولا ءلك نورتو

 هممت 4 يدم يت مر د انأنكو

 وو حمس :وارشاك هأنغم 2
 لصف ديص|: وكده حللخراب مغ 7 وثو المخا

 0 نضرلح تم وقف ءامادل اوع الب املا
 ضرع يعلن ل تسانزملا ميانتا ١

 0 10 ل ْ

 نوع >9 0 ابلاغ ىتضر يضرم او يصح(

 تكسو يعملو وت ناسيا فيقاس كاوقاب ا
 م كنت ولا قويا ركل 100 كم الدال أعم

 1 براس وس ا
 رعغرمب اهوا دوو اضنالي راو درا( ظ

 . قامو «وروذاشب امضنلا دجرتهدلالب مزمل لوقوحم "الل الملك

 انتهز ماع فرح جوان اولهم اوكو بط اع لك رهطزعل هي 0
 هتتايهقر افيو ملحان وزال يدان دش وسل

 هباست !ةلومالكا ]داخل 1 ا
 هتناؤو لجرلا اهياازك] "انا ىو همام رعد ادا شالارش اهم نختم
 لق هاف ةورلكتمريض هنوكتلاغلاو ه 0 !لعمرقتدنا هز

 كوسا( ولي هنأ 00 من والعدو

 0 لا «/ اف ديلا ب شاه هوار مر عض كو ععؤل نا ذو
 ْ هبازاو اداناوهو قب اسما ]يامزملاو مفر رلعل دام سري باخ ا

 بطاخ هديناوفواراعاإإ؟بوضرلاوشو هيتكوام) 0 '

 رز لغروصتلاوهو هوكوا ولاءوا ةالمملاو 2
 نفرح _اناو سزكل ورشلاكد نعل م“ العطا
 كب ظفلريزفلا ملاح ناكوا خر اهؤطعما بوصتملا) 2
 انو عا]سلا السلا ابارلعالاف مطغورركتالبولذ
 ل ما ايزقلاد رلى
 هنم كسفلرعابى ارسال ارك أر اوك كايارواها مس و هيدا كا
 0< 2 لج «رشللواعج ريمإللل ارملا كانك ان اركانتلا ل وقوم
 ملعاذو زكفلا فرخ زسالاو كفا لما يارسالاو

 بدهااو لاا لاو هلل .هننازر شلاومو كالثلا ا :



١ 

 فراحل_كرمل طرشلازو هركذاس تلا ذا و لهما, فلا ارو ]نب تلعجل اه دزيفل كب اولماحلاركذ ةلزع ىلا ورركتلا نال كلذ ]اعلا نزح
 تش ناو لسالار <20 5 ةعماج ةالملاارظعالا قنا تمر ويك ركل
 ممثاو رسالارذحا ىلاثلا ىو ةعم اج :|صل | اورضحأ ل والا ةيتاد"

 هزعهناضررمع] وفر دو بذل كر لعتل نوثثالا نهانا نأ همالك
 2 هالفيهرلازحرلا ةلياذا مدع لوقو برالا مرح فزتك ناو ىاءاو

 ركشفلااورعابو بنرال زح نعاورعا,ىانال والا لصاو باوشلأ ابأو ١ ف

 ناوتثلا ىشناؤ هسه الترزحيلاذ ىئاثلا ل صاو ب رالامكرحا فزكن ا
 رم لا فرحفزح هلّعنلا فزح عاتجا اههر>ا نارخان ا ذو راش هك و
 قيهسملا ناله نال هورب لفل اماقم ةبناثلا|,اوهوردمعلاةماقاكاثلاو
 ماعز زان جوسماقلورضلل اروظلا وخاناربظلا ل ةفاضالا
 يونا ولازوعللامزسرسدا سلاواعب! ىلإ ا قايسو ةوطع كولد وفكر 3 جا جنومشمل كول لاحلاكد اعررو افقسك هيفا زو[ عيل عحا ذا

 احر مملعو هل هاج ورمل ةؤص مقاولا يكرس در ذره ائاقثذح 32115 واول, تضا وازؤ هدر وع هبرصم سدد ع ير ا
 لسراىا نأ مع لكلا مملوتوتكل والاف واماح فزحورهتت لك ملفه «بنن وا عرولرملا ةدسلا | جتل ن سنا نئايومزلا,بوصنملا ن وكي
 امره لماىلا فرح_جواَنا ورا ارنجاورمتنا ىلأهن هل 2 هنموارعج تار ىعا 1 رترنا ع داشلاو ارتع كر زار امرك طعاي اردو اةرانكو
 2 مزكو هل هيلوععملاقيألا ليعاتلل ةضوإلتعَجإِصا ليقدال منالافلطم يمس قلطملا لوعؤملا تاوصتل مو انلاريخب!ممبش د لاشسمالاذال
 ١ ررمللفالاداررصم ناك نا !ماىلرك, ولا :زضعلار ريصملاوهؤمعمو

 امض تيرضلماسقا ةثالتوبقه درع وا معومل نيرملا دا هنسموهفملا
 لاممريمالا برص تتوضد ارخالا لائم نايس و ل دالا ىش وحال لامس
 هتيرصوادبر خرط وزنرضوررتقم زو عزَخ رهان زخاذ ةنمدؤاتلا

 هتمو ثلاثلل لاتتم و مدرص تررص واروههعلل برضلا ىايرضاال ٠

 ولكو رجرحوكةرهال واضعا, مرخو تارض تيوضو ةرحاو ووو أضرؤ
7 

 نإ فننالةليرط تهركو لل ال الجأ تقوح عاضف قدتاولانداصلإ زم
 اركوم ناك ناو هنال رول اهصركخ ىاتلار وها وتكو هرمال و عونملا نابي

 قليل خال ركلاد ةلضفر ودك ونا انا هاذ نح يمحو

 0 قلم لوعنعم هنابااوصنم هنوكو ل تصررصلم نعم امو ملماحلال رك

١ 



ْ 

 فاةللعل داملكو !بملازكاول,مالذوكهعولنيرجلاف ةثالثلا هما
 تمون قاس هورشن الووخكو برطلازععل هتبرض وتعد رصللل انام ةريطعإ
ةريؤلا تاركنلا نود رصللالغأ دأم لك 5 أ رملا وررضلا جاو ا

 دعوقولم ومال 

 عل ندسملا دنملا اوم واشرب نسا هوك بش وان قايسد

 ىف ارم هلركولا ردع مزيم هده ةرلحن نسا عدرّرح ذو
 الخ نتا وكرربممممساوهو هن دام هل كرام اكوا واج تركن وك

 هيلؤتنب ووكرح اله فلررص م وانان ضرالازوركتدناههلووتتزيعمساو 7
 ملرصملا نع بوس أمنالعازوبوالتنتو اتاناوال اشعل ]صالاوالمتسن

 كير داوونك هز فص بولا سووعنهرييجت اتسم هيلا و هركذ امؤرصختما
 نيملاجلا :ءارحا هبزعا الأيازع هيزعاف 0 رفلك و ووكم ا
 كار برضعلا كلذ هننرضكميلا اسأل او مرنم ارحا تسيزعغتملا برع ١ !1قأ
 ل دييامانصبا هنمو هلع ناسمطغوا مل ةفص برضلاو قظمل وعنعم

 هّتبرض وك وتلإإعوا ىرقم ىلا ءحروتكرم امونعل ناكن ا وهم عود
 يو اتم 77

 وا املك وم وم هيدا ملكو وكول عفوا اروذ ومازحبمكوأ نح مهجن اذونك
 ذو القم يلا قرصتلا لهل ا طرتْسوافص تاناصلاووك هفصو

 ٠ مفصول طش وود قالخإلع انوكأباقرز ناكالواتاحا اء رز نسحلام . ٠
 لئم] صداري [قانسح موج نسير ويكيالذ ثرحلا لال ادن وكذا ظ

 -ال ! نآنوكيإلازهل و توشلل لضفتلاوساو هر ميثملا ةئضكلا ن الالف
 معرواتوكمسمصالوالوزتلازن لوقت ل ةثالثلاإو بصتن الو لاجل
  هلبو ا"لغلجرل ا بصتشنتم قلطم لوععم |لعلجرلا تءاونك 2ىلعل
 تا يالماكلا. لحرلا ل وانت لعافلا نخل وزي تم هنا هجولاو ري اعلا
 محال وعمملا لاّمِب و نإ ل وعوملا تابوسملارو تل ايلا ىلع ماكلا
 ةلعمثاولاىاماللا رسل العملا دل ضل اولفلاز ربضملاوهدو هلجارو
 للحأ ناك ةياعواتح,ناكاوس ا عائلا و نامزملا قوكر اس ثودل
 ةشعا مالا ةلعال الج اناس بحل نع ترحقت اطقهاشعاباما دك[
 ىهورحاوامرلغ اخومانَولأنمزو هلصزو ىلقر ءصم وهو مل ةناعو ولع

 ورش |خاودل ةياعوسبل ولسة حاب بملا نعدوعفلل دلع نحو ملكتملا
 ”ةودلا طداصملا وكت ان العلا و لعذلل ّءلخ نال رريعم مل لوعتمملا توك
 هلاقإو رعلامارف كطتدجرخيولقل ورم (الل عضو ضرالا ووك وب مرخو
 -ضلسج, جراؤلا زوحزم وصقل ىف ف نضملا ناو هونحوز ابل



 ةلعناكذ اوةتالثلا وكف ,_يشلا كولر 5 وايجالمقأ وتلك ايزددا يارإ كرسا] -قكلعاملا فدا ارعرفسلل موملاتايهتكن ام خ هملاخ ام ماؤلاو نام اول درك ة كامو ابره الذ لبعاعملا شب ثرمل]اعملاوريلا ف ةبنعر ىل صحوت ةرولا ةلضفلابو جبوضل ىأرر
 هيرضانانيوكزوو وخر غد انتل وقوتك ةذاض لوو اشم اوم ناكر لمد و بي دانا هننرضكو .رضكلان ناك اةزئلب | .لعتنلا_ؤركركنا مل لوععملافىا يفز وكو ةكراشملا املا هل الوعن مرسل كنرحل
 أبغي امعلاوماذ وقفْيلوكف اضل, ءرجوه صلى وتسلو ىرصسلا
 هنكرمضف اايدك سل وو هل فرو ةماعلا رادانلحأ / 08 مهل تلحا تاسنط مرطعامرحا وداع نك ل 1 ةيوكوملا 0 تاج الوم أموُك 3 ذو وو اياك اررود وول ع 0 اللا "نيرا زاوجاط# شرد طرش 0 مدل ةيمخن مطران و وهلا تانورم
 يبدو لوعنلا وخلو !ارلام تيارا :امكازو اه يلعهددلاو 0 00 وو هي :رازع

 2 49 راكم ايا ذ ينا/يشسلإمو تاهيل سا
 0١ هلاسمو ا نول لاش د 1 ول تىص 3مم نازل ىيظلا لاشم ايت نمل

 م 000 ةدامو هتدأع 0 أمل لاس :

 ونك ةررثلا ةلضنل ا مرخ ورهسالاو ل عنملا نيل ماعلا قرفالف
 ا مارق و يحال مرق مص اتم و

 0 نراوعمم 0 . ار 1 بوعنملا سالو ةتالاس عك
 الا و صانو 0

 ا نان لفعل مد عم رح ل :نامززو ملوفنواعاجا هب 0
 0 يباركك نحب ,لضفرتا ولكن ناذ اولكمد نأ كا
 ناؤمافنارمألب هتاوعتم)ا « او عسل لما ةدام هتدامالو ناكمالو
 بهز مد تييسرو 2 هرمذي تمره نوكو هذل هلدرماأ لونغ رخال



 ف وهلماع :دامو هتدام :أَخامدعلهرط ونمو بضارااتتلا روكا وع

 اطال ةاانمزو ازجرسوت_ارانلازنو-و حور وث كاز منم عوس

 يما هيي لتر ضل فطع دحض وتلا
 نراها هدي نلتحن وزقنصلل ماقز هن اك يدرثكا 1
 ةمي زغرتلال ١ ذو: -واصاصتتخلواب نع عقب رصتخا] هناذج
 2 فاما 0 5-6
 001 وكس ف 0

 < كو اماورارإا تذلا١لو 00 ظ
 بهاو مق ميلع مها صولا 0

 نضال نياقيضر هيازحرتخرس انلأ: برر هددازجاّرح اهريخ وعمد ىك

 تمبلا -:؟[س وو سملاو) الاتحاد اوفو الاقرمعتما

 للأم  رسوتلاو و ءلاعتسا 6 ثا رطم تلد نال وهل
 بوصل دك حلا ىو رصاقلايارجتور الطن
 لفو هروبيسلو انعو كلا ناراتلاووبرافلا بفزمازوو 0

 دي مللو هيوببمل يلع و / يوب سنو مومو ةيورظل بوصلم
 تاروضمملا قشمخللا بعزم صوو لعن ماكو ٠

 ل 0 اهرعهزحاودعم
 0 اناا ةاسصتلا مس لاوهو واولا هو نطسا ونال دبلارصدال

 لوااندفورحو ,ًانفم وراه 0 ظ
 و كيسل ]ان لوكمسالا خو [نلا 2 وك ذاثلاو امد

 وهز مس ا,ىسيلواولل ىلاتلان الةعل رسول
 لاتلاو ورغيو زر ل رتتس اوك ةرعلأ خاضت امد 0-0

 3 (مللاو اونو خدها صملاداهأ ناوهيأبْسريعلالنعنوربز روم تجرخموكوا ولا
 *صللواد ءافتنال ؛امورلسع نجزم وك هرعبا دل ورع بز :اميوك
 هكر اتا هاصم نا لوالإؤ ةيحاصمالذ ئطعلإ 9ائا امرهواولاذا
 (نايفاثلا ف ةيحاصملا دك ذ ف دج وإمل وتوت 2
 للكيك خال ة وبسم هل وغنو تجرم وه هلماحإ ااه ةريغتسا
 ” ومو ءانعه عنق امو لعؤل مرقم دحل معسص تضر زوكإلل ورذرمو
 ه«ِباعم بش نال ناؤ لعهشا افالخ هيملكت الك كاءاو دللانعوكي
 روستلا قورح |رم .رمدل درا[ رفتسا!ععم كل و وتس ائعم اذ كو
 تلق ايووت 0 ااماولاقرؤف تاق نان ريض وثنلا > لاق



 ررقتلاو فورد عالعانريضل اوررقاوسع نزل ضطمأ ا! خيرصز ١
 .قاتلاوبصشاو هرايصز رد سماد لتنال و تولكدام
 ِِل وعؤدلا بصانأاو ا 1 لعد 4 قاع
 اكالخن لا 8 الحواولا١ هدزتتس وأ د:وهقيسأم نعم

 0 5 0 نييفولكل
 ل: 30 [تناوصنملا نم 0-0 الاف الخ وبال وهفم
 2-3 ةفصلا ]ومما وهو ند
 اخ ارلعا ول تش امصارست ال
 . مضوخو بعل ذا اكن : ا ملا الساد
 0 0 نونلا جو نيسأ

١ 

0 00 0 
 نالهول ا كو لوكا من اص نست, اليل هلع

 ةؤاصلا نال رس 0 تملناوهيث_مصْوْلا ةفاضالا
 مالا موص ومورضإل هنعاهدانسا 2 وكمل ناضنال

  0يق ةعصلا نوول مهب الو سفن انف اضم
 1 -دي/ةوبأ اا ل انستكر لت هجولة زسحر نه

 0 ولان حرم امثلأقل ن ا
 زن ع وقى انسحرملاقنو يشل ! انس انسح وجو
 6 0 :نلاا ةغمصلان ل ,لوعولا.اوصنمرسيلوررفن اناومنم

 ريهتللاف اضالإةنرعم ناو تلا اةدعت شرع ووو رارادفكرب

 مشتل :ايوكنمن كن 00 | اه ةذازعالا ةذرعم :طاليبملاو
 رحأ اول ىرخنلا 1 هنو مةعملا وه ههلماعن اهب 1 وعلا

 و ثرونو 2 عفاص [مهمالك ٠
 تاونفمللوو للرد مناسلا هلت هد عيايلز اعمال ا 0
 فصووع دة ملاحر نا هانكمو تنونوركذيأ

 هزمإ 0 1 ةايخلا
 00 انقذ خعم 00 8 ا واوريلاب9و



 ةراجزن اانا راد نب امان وس اهللماعل ةركوملل لاثمال وسر

 :لىجلا ن يكمل هر اعزم انلل ةرادبز هو عوبن اهيانرعم
 ا اووطخ كوي اديراباشو
 واق هلعمرقتبالا عراد رخاتب نانا م اج نيتدرعم
 لبق وغلا ضاوجحا دول لا وذل رام ناب ةزح
 متايطاوتاوب ةراواا | رعجا حو لال هز ه]ءاع فرحي
 ”للاو هفرعاو راق رادع كول اديزوخىل هريرؤقت د

 7 د زاىلاد غلا لا ىلإ روشة ةىولاما عملا فرصولا ٠
 ا تعج وك يرفس ولا وحن دب ردن جلاب اناعماجلاو
 7 | قوبسمولوقنو عاق دنقل ع قلاوك ةر لاء ل ضئلا.د

 رييملاولضاف لحرب تيرصو الخ اقالحر ت تيا ,روك خخ تعنلا
 0 كل ذلشم ةركزيإناتخدلا نال علا 0 هرا ويد وتكشل
 اندانمم اهم: لصح ةيحلأ ناببو هنممرعتاملارندج نامل ؤيولاو
 0 نكس راووخب ] ود ةلءاؤاقي اخ سد عا ”لاحلا

 فاضملا ناكناملا ف .دولونئيلاب اناا 0 22
 هلو هلق كوس 0 اي ظ
 انا زوز احنا ااواتجان خا ]نع ار ورص ام انعزتو لاقت
 ةتوإ ناكذأ ئضعن اهزس هانا "صم اوريّْصلا وم الاوهدو
 3 ١انا-لُم عقبانأ لا هلوق وكويلا ىاصملاب هرعانتتخالأو هفزح
 قل مل خ1 عسسل !ارباوه هولا ف اضلاقل اج الا ببح
 ربع لالا !لماعلان نلمئايث د ميورف فلو ركذ نه ةنصحملازكا
 منملاحلا 17 رحاب نك(ذ وبلا كانملا ذا اريحاص لماعلا
 ناك فيحرم وعبلاذ ةلغم مرشأم .امعزنوملكلاة رق ولازئإَو

 نملا لاهي ملوك » "2 لاحلي ياادبش الم اع فاضللا ناك 5١ اعراس
 0 انعملاو ويلا فانصم وهورّلد 3 ريملاءلاحاع رجلا عم
 قيما باّسازس لسمو علا ةلزاعررصم نأ هيي ثا

 ناك ؟ملصاح ناببلاو لصالا اهيال تو ةايونلص

 يانور مرززل مز الرع بوكرل ادام لهب ةمزالوبعوا
 ارا ةىلرملارلّشسم مالا ا/ىستماع ةلالرلأ يرصملا و رغوصم

 لصالنورعرجمورخ علا قوحم انما ةدرعم ابمحابصن وكب



 ناني
 لاحالا

 واوا ة عبس ركا حا نركوا وتطل خال نيرغلاهيحاسؤ
 فانا هدولا لفل نورزنماىلال يرث :وانكلها امو هلوقوك ماع
 نكن وق اكم اولي صنوؤنلا قايسؤ ابر عوقول ةماع ةركبوتو ةيدقنم
 الاثم ن روارم :ويحاحومهي ااحررغلاذا١ انامامكح معرف قر

 هندالم لال اسما د نحاول نصناىم ان الأمن رك
 يلا .رعاشلا لوف د لجر اىاقرالا وكارخ ا 0

 رومان لف واريتبلل با قرم اسوا يظن زلخ ناك ىلا
 ١و اهو لورلافل والاول دإ يعلو زل ايزل لسكال لرل اخذ نرحل نأ: مل
 و ةركلا.ةركوم هو كدحد رز حار معي اواجوريقعلا اج
 تاي وادفسم هارلا ؤ واع تلاتلد لاثلاؤو الوافالوا لولا ةررقتلا
 ١ ا طيور ولأ ربزادأ هلرةاحوك انوع ا هيزت ةلفشا
 ايلتس ريو وتسشملاةلوم رم اج وكتاب وادستلا ماتو و
 ارعانا قت ول ةمواغو ةلريزعمو ةيصمىأ انصكب كنتو
 اس فيدرقل نعد امبحاصإ قط .وان اخ كريرج از
 نرم نم أنام ابفمبوق وري صو تيوحلا فواضيب ةيام هيلع مهل وت ونك
 المت ا وهو نستلاووهتكا !ل لاني وزامقلا تاروصنئملا

 . وولو 1
 كت 0 8 0 000

 وع ةرعنخ رشف .نسفملا تبطو ت درص ا ةييو وعلا
 ادار سيف هناف لاخلا اهرهداعو اندرو ةرهلا ةاضنلا و ىلإ ةدابزب
 مفك نات تعلاورم اك ةرعبا نايم وفئاماد قربا لاحالالو روس )ماي!
 م اوهنو ل وا) اذ وم منهل صح 58 لة سادس وأ
 0 00 0 ادرعلار عد هقلام مسأرمايرإ
 رتل نمو تا, ىالاعن هل وق | حارخاب
2 0 3 

 ام رمل هكرصلارتغيداو
 تزورواهررملام ىارب ايملادعبو 0 اكو قره
 سوا ايزئفكواضرا راو تب إطركل مكوة ح اسمو
 0 لفل بتسو ارح ر ذ لام وخك نزولا وسّتشو داقملا

 قزو ام قرنحوفعو نيسلا ءاع واحلا ناكسناو نوملارسكبوهو

 ار



١ 

 مبسواوف ءلاقحالاهيزابإتم ةرملالعوخ حا سلاو نزولا هش وارخ
  ةيسروم الامزهتاماعاو |. اكس تحار :ومراسلاؤاموخ ةغاسسلاا
 مهلا فاهعرثرعد و دهيشلا اوكا ةرحم تسلل اهي !) ردع لركذ ام
 | 1 وا, ايهلثم دبل حرت ع الا نافاربر حج اخاذه وك

 0 وتم أما ةبسا لاجل مئاراوهواتلاو :
 كسير لالي رسإلاب ٍساعتْشا لصا|_,ترسارلا
 نو هقواارام م ايربم وشسلا الراو ةعلابمزيضلا كسب
 سدس :رالاانر كو وك وعذمل نعمالوا ارنب نا نيترسعنلا
 ١ع نوح 50 تا :ضرالا نوبع ابر خلد

 2 اتصل ف زخرتلا لام لص الام رسم رتل انك ين ردع نع
 7 ااناراصو لسئشاو ماراحدماقم لكل اويصوهو يلا فانعلل
 وهول وح رتعوا امدجو نسحاويز ملم وارسم نونا جم
 ا ع يلام دوب مكاولأ

 يلامرقتب 0 28 اون لوف ورشا 1 0 ١

 هاما
0 

 2 وأ 0 يع

0 0 2 
 موب علا وبعلا ايزي صبل رع رزعو اذرن مافلاكأو وه ناي الو ارسل فا ىب 7 انلإمس 7 3533 :
 اهركذا الينا غلا ضع ياوه نوال دارسلكاقاسل ]9و

 ,انينتسالا ةلج وو ةيرصم اا اثل 1كوب ل ش
 2 تلا ا نالوق اهن لك الذ زئد اننمصوا بقنا
 ا ا ءاما وماق خالعاو هالحام .ىتتملاوا
 لال 0 امرعب امرعموت ول نافل نالعدز رريحارعد
 0 اموهو نآفرحاممالعأ ام,رجلاز 0

 نامدان ىصمل .نيصبل ادق [عوك «وبزي راف رحزبق (ر ذر محتمل ذ
 بكراؤ فالخالا تبيض (تلصو ام لكك وهل تندل هددارو ةجراعت



 فتن( >

 نبال. ماس نافودتم 0 53

 مقاز راجص تق وولارتئيزواجصوا زورا جوا لاح لعدن ؤاوملتخا
 عشوذاالا 59 اداذاام وار وتلانع عدرالا روصلا قا ]طماربز
 ملنإ تما وماما 1 امأتز .مالكردل
 ريع وا ملغم زل ممادزم وثءتسملا >اناوس هوبشواؤل همرتتب

 و وقفل رغااذا اهل لو انوتم هت :.كااع 22

 اهسزالماقوعم رونا ايد ايفو الرمق الرش اون درسا !لاغت دلوع
 قا يهدزمالا امو هع بسر الاالا لام ورعاشلا 005 او موقلا

 0 لمحو ملزم امل 01
 و

 بارغأ

 1 ل والات

 ف 58
 - لائق 0 1 هو

 الا -دررم اهو 0 ريالا تياراسو جبل عاملا 00 0 ' اعنرتم اسكن واطفال ا
 1 مرسلا لاثم 0 ةبيملو ءايلاباطول
 تاو نومسافلا مونل اللعب لهك ماطتسالاٍلاسمو قمل ال هال

 ىشج موكل ل
 ' 00 منش
 00 الالعرنضنو ناد 2

 دمه بلا بها خل دعسلاارق 0 مم)دلقالا

  «ابتخا ىنجرع رو علما ناك ناب
 ها لرازمام وتل وجو 2 كنعانتايقللا
 3 ةرلدد ءاوق جلع! قباسل لماع رس: .
 ةعبسلا نعيحاضو هنبعل نوبجولنوز الل م «سييعلا الاورنجاعيماالا
 . ىلعالا هَسدجوافّتاالأو -نج نيل و ةريغرحالامو ىلاغن هل وأ وقوف ديلع
 . تال ارض ام ااروزجنفام رينا الما هداز اموخع درفت مز ناذ
 ٍريرق ناد اًامب "بصتلنيعنرضلا لا هقلأم ور متتعملا 258 نا

4 

200 

 3 و



 عنب الكر سزكدرجشامورمت كافه ل
 | لافيو ىرهو مضر ن زوبأ

 رع او لاامألبا مال انيلاوسواوسل

 مار عا وهيل ةرعتم لاعدأ( ادع 0
 ةلجللو لاطبا عاج درع ال اوم ادكر موتنا

 فزع اشخ راح لاو ممرم اما عقئناتسمواةيلاحةامشتسلا
 . رم اك ارعوالخ فالخع امابلعلخدياو ةانلافذكت نحو ىلوال فلا
 0 ةماس ول عود ص هلوق ]لب تلخ دامو كأم ْن نيا

 -فاشاح مسانلاتياررلعاشلا لوقو ةمطانايسأح اميل ازس 3
 هيفرخلا تةرافماللا رورك (يريلواذاد لاق الاخت اضف نم ظ

 2 اور عقرازيح (مادره اعزم دراج إعراحإتل لريال ذا اعطق يا
 درت لاو رب عتاولاررسللب ضنا صتصوسا

 ىلافت هل وف نمل لم اعلل وقمر جمالا ودارت لاقز اكداق اسأح
 ل وح

 اولا الا لعاررقت ىاقت اءاظ مرد رولعلا
 تسل ةقئاسلام امحالا 0 2 قمسمل ٠

 ىللا اعّرصنلل ةمز الم ىوس نار وب وقوه ا
 0 ذلا احل اتبالو كاوس يزل <احوكأ م/لآو 0 وايلوب

 كآام نإ ئاتخ ائزااورعشماىلالا ةبفرظلانعسرخ 13 غلربغم <
 كاوسؤ اتاارفلأ ب اطياب اميتاب دالاع الابد

 هل وكي ءرووكتر ىرتشملا تارا لاب ككأ 0 هلوتؤاررنيمو ٠
 تابوصتلي رو اا وبلا و تريل لاوس ؤمشأ|م [سوريلعمها اص
 . وضح !زاوخأو ناي ريخارسرت اهلانرغجرمم ف لالرتعاملإو
 اهرب وطمس ون زوكوامأك هاو ال ضاؤ ربي عم اواكرد'ك كيبرذاكو
 ١ عجم عنمن النيم رض اباعاقح ةالووع [ففاع نير 8

 زروكو ةبررصد 0 تنلريع :معو الص ناكامو تسد

 مدل اللاب ةترتقلا ام لعرمرؤن هاتوا ادوح-لا !ريلع
 لعأوز هطول لوص 1 مرق
 :روج لذا متلصو جملا لوصولانعب 0

 دال ربع (ملع معزول 6 اهيز تي

 ْ الهي نوننلا مهداشاح كارلا

 عال



 وي م ”000
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 _ ا تسلاهاذ رمل
 13 اهزاوخأو ناكر ضيوهو ابن اوخاو د اكرحت> تاروممنللورشم#
 هنيوك ب حوضادأرملاو يضناهتيز داك وع اعز ارذح» 0 2+
 ةوكيداو ةرلعد جاجا توكتنادداكو رجب ادفم يدع لو ةلجأ
 0١ بكو]عحروياضاماإعت نوكوو ااهوكرزنواًعراضم ايلعذ
 1 فرصتمرع وائعضل اهبلع نمرقتز والف ابن عار > ه«اوريخ نوك
 00 لاق نيزكوهو اس انسبو اهنلب وطس ةنزاوحوم همالكذ ض3 واهلا
 تراقرزامد نيولشلا لاك اقلطم ب الاد ىاريسلاو دوبملا هي لاق
 | لعتعري مونفن وفد إ وسع لوقتال ملك هاوس ىف عمو نإريجلا هذ

 3 -] لرتل اهب ى.انامالامسارييصلاعفإر هنولَو و وعرتح موقلنأ
 ل فرت الذ ,رماك هل وصح جزتوأ ننصوب . قو اهراخي ايلا قش
 ور ولقُس و ولا را
 قا اضم فزح ال عل ومد ذاشن ا ضن[ صحلاف
 . هماقمرللا نامل مشاو قانصملا 3 0 قوناعحرقو
 ابب ىلاسل 9 ويخنل ! ل | نانماد رك جنوكو
 ' 0 و اننا لك لارقتسالا ناو لاعللاال مسا

 كركر ناكل[: 0 رمل
 0 لها ناو اسلا نيل ولخا:موقي نادرن يرحونعت وا 5
 داو سعر :,زدورطقي امسلا تنلولخاوموتيدريز ىرخ
 هاققو يبرق صوارو نوع ويك رسما يذلاب رك وسع ل وفك نو

 -ك ا اود 00

 لمقاذا كش و[بازالاسانلا لشي ولو هل وقوكو حري نارك, ىلع
 رقاد ىرحوداكربج لا راق ارفنو ع: داولع نا اوتاع

 ' بيغ نإ ريشا تد او حرصعلا صا ناتيكام دلع[ غمس إم ٠
 1 ١ تس ركرك والا عالم مالحالا اودذاه|قسرعاشملا ل وقوَكو
 0 هلوثرعو نولععلاو د كامو وح ايزم هدرخكريكلا د اعطتمت نأ اف انعا

 1س مم
 ١ اتا ع

 زواج قكعاذاةروج ةللمد ا مل ]وف ووك

 ! هضرو تازووهس عرس رك تاذ اش هروجتكا هك, ,نمدؤاز

 17 نموتحؤافلا ارلدالا وهورحاو ذوذشد يفت هبطبن يق اما رويس
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 .نع تقلا ةريازل امم تنرك نا داهبايي موقت وام اوخاو نإىممأ تاروهتملا

 لازاه ادحام ناز ون لهما نعاب نرتقاامافكل كه زهأم تممسازعلو ابلغ
 هلوق وتعدل ذ واهارعاماهلاقاملااهواغلا زاجاغاوابف الك ارسال ا مدصاسنخ

 >ًاشلا لوقو تول( لن وتابب ام اكمل فووحاو هلاريكملا انا لإ جود انا لق لامن
 مهواانتاءاعللانلماجللازهام تيلالانلافو] وقو نوكقو د ومئلازلكو

 ةبررصللا ةريزملا مرخو اقلالا !عدمذوو لاممالا لع مالا بصنبل يورا لق

 نوبسجيوتكو كمانن ىاتخ انو سعاوكعلانعالاعكلد ةلوصولل و .
 اماولوخو هللا هؤريئدملا دوعاملرب ىزلا كاكاو ندو امو هرم اننأ

 كوبل ورحاسررُر هوعنص ىزال ناوا موعنصن ا ىاارراةمكترج اس رفا وعم
 ١ نمئااس نونلاوذ فخ رك صل بجو كلذ نال ف اكاعيردقت نأ

 اصرخ لاوزل اهعغخرو ةارقو مالتش مها ىككو وك نوجد نك غل: نانباوحاو نا
 (ملاغا مخل ووند ولزاجاو ميسنملاا ودلظ نككو لاعت ىل قليل دي امسالا |

 اكل وزل ظذاح اييلع امل يدع باع املك ناووتك ١ اذ نا غلتزاًحاش
 ف ,يشوملاملالكناووثع اهغِضْحت بف ناملاملاب |ىتمتسا اليلق تلج اا واجسالا
 نييواهنسٍ تفراف ةئاردنال مال !نطمبس اوك ةلاحابعم_لهناو بطب دوما
 وعما ةرعتل 3 نقال نعونشغاولام_لغتت رخو ىسللا مفنزيل ةطانلا ا
 ٌمِضلةأإ نان اوْلوق رخ ةرونعملاو مول نلرن ناو ةاغنلل او ماللاب قودالف
 بلعات ورا ال مركأ تاش أ دنجرع ال نداعل ماركت نك للام ناو كلام لأنو
 سس انلا انهو رثكالاو اوزعكن لا داكنلاو ونعاع اناعإ ىلاثلا |عفل | ن 31
 نيؤسافل 9 رثكا انرجو ناد نب هرتل سرك د أو ةريبإل ت اكن اووتكاضأم نوكنأ

 ناركان ري تلشو انام هن وكهيؤرتكألاو|لقداهرود نس نلاريؤم عوقوامأ
 ركبزينا هلوقوخي عدانمملا كاثمو ىرهتنم اة .وفعريع كح عسل تلتف
 هرتخن وكو ةحوتنلا نايوس راسم! بو زي كيشي ناو كسفنل
 ئللعلا ب هدرجلان أ مهاوع درحاو وك جروس وأ جبال ةلتمالا/ةنلهداما:لج
 ناواذو زا ريهض ابريسا نوكو ابرعاقب بحي هنا زحف ههرجلا ناشْلا يا نا يأ
 فاي ناشلاو يدري رعتسلا هباّمرصم رعسا ءاجاعرو ناشلإ وعم نوك
 كاد ميرمث نحو عيدر ناي ملوثذلاهزيجادقد عجوادرنعمز رح اهرج



 ايا حدا ممم زمنلا نوكو ةغسل وأ زس) عنف 4 نوك ب جيو الانلا نوكب كانه
 ظ الاوان اىادانملارسكو نأ ضخح رو ةارق با ريلعمدلا بضع نا ةسماخلا وون
 "0 ىقسالوصتموإ عسامالناسالل رسل ناذوعأزم اجواالع مل ضع
 فوس نا هون ؛رملا لعدماع او هلوةوك فوسد دا نوكس نارلعوكؤ سلا امأ
 هلعر رينا ناسك اوكو ةننذ نوكتال نااوبسح ووتع عند !اررق الك كاب.

 ولناوكولوااسفرصرقن ا لهنووكر ه9 رحاهريمل نايس اوتكورحا ٠
 اولاس نان وداخل اول موب نااورلاع مل وفك ل صخ الي كلذ هاج امرومهانص اشد
 ةايدد ناك مل وفكوكذ ي) ةحونتلا نا) بحوام ناكل بعدو لوسرظعاب
 ادهم لو ال وعفم قاع دال ىرنخاماداهروب قنا ١ !لعفلا ناال نانفح
 0 كتاف انبطر نارعزبجرنلا فزا مل وفك ص اريل وارد وصملا لأ عانت اعد
 شخيارلا و سم الإ نغنرمل ناكىلاعت هلوثو تلانرف نأكو ىارقّن اكو انلاحرب

 ١" ناويعت ربظلاى انكيواةرغمولو نجلا قيذ الا اليسا تاووصنلل زو
 اعلاطالو فانمفا لاثمانرنع .رهسس مهالخا وك حوض د اذاضم ناك
 كتساكا اوسرم ا هانعم مام هيلا اموشووهشل لاث مرض | حالسح
 0 ٍرابجاروركن ما موعمىمجوانسح انوكدب اًعوفرم ما اثملانهكديابوصنم
 0 اسهتعاخوهو تاءوهملزءوتعرساخلا ران وزع ديززو اريحالوثك هب قاعتم
 0 نيبيكاع لعرب نلوك نلوهو ةعدرإزو بصالرمرهقاول | اذعملارعتلا
 - لقت لاول وال فلازم ةلريم املؤل تسبلو ناوالزوةمرم ال ةطسسإ فو
 ترريممل! 3, وأ كل ذمعز نملاد الحاعدالو هرسباتالو قمل ارب انْصَتْسَن الو
 قايم طرشي ر يقتل نعاقلادم ناصنش عرج ناس وملالغ نوك الكل ونك
  اهروب زعم نا فايس كب صانلا ناو: لم عتلا ةيدرصملا محد قب امد
 2 ريو تم لعراجلا ل دمالبل ةئد اسلا ةياللونك (يتررصمن يعش و ها
 22 تالاعرجورفتنا انك اماخعام تكا سانا ]كأ تلاقف ماوقوكُد
 0 ةاودنوكيل كلا هلوفوتكخ نارم الريصلو ملثم طغىررب عل نرحل لخديإل
 ١ نوف ةيلبزغ نوكتداو ةوقم | ديغللا آلاء لض نوكبت ةريدصم نوكتنأ يعمد
 م نوكالو ةعاطلا نال قد ةبررصمردالل اردت آغيا ملص احو ةريصم نا اهرعن

 0 ةرصتخنوكرقو :لقح اهارح ايدو يلملم نيرمبلاراعر شما ىلا



 همكئارولبضت يحل اظاو كات ترشامورل لا نونت كل ووكتيكر
 هايل طيس (مطتلو ازحو ب اوج نزح فو ن ذاواى فوس لاقي اكن وخك
 البقتسزعنلا ناكر تيمربص ناسمنت اًماو دع نملاذالخ ناوذازعيكوم
 بركب صرن ههلاوز ذا هل ةفكمستل باير عالصفنم وا كمركان ذا وك مالم

 54 اب غيلا منهي الذ ركوم معلا ذاب شمل ا ليقزوإلملا بيشنلا
 فانلا نال كمركال نذآوكال.وا اهم وص ىنشرتتل ةاتلاناره وق
 اوشح تعتوولاهنلهنالافنارلعملاقامو ل ضافال هناكذ ىلإ زم زلال
 اهمدقتنامخل الشال نذا !مسونكما وابا مززحلا دبعمل داع نيل هلوتك
 ليحاانا كلذ ناكالاحزعتلا ناكولامالثو ةلقّدلحامبصنلازاجافواداز
 لاخأ زختالذ لامضتسالا لأ مصلخبر عملا بص اود نا] قوقل ن ذا تلقف
 :ضفلن راعي امرسب اصئاذا ايذالد لوموأ ةزورضف كاذ تلاخيام دروامو

 عهطايزلاوونع ميرريصلل ناو ا هلوق نإ !عفامعم ارنولروركتواقرلغك

 تلكاامرو يشاع دووم لاخلا اذهو نالاموب ةلامحط رفعي نأ

 فضووراموك ريهام الملذ ةبددصلل ام تاجا أك ةيردضملا از عالج نأ
 اهون اًماو يعمو ماظن جال بابلا لص اناوركيله لوبان وك[ ث دل
 رعب هتلريل نا, -ليقثلا)و يمك نكنزملا ذا !سبعنلا لسمو !ملع مالكلا لوطل

 بنا مهوتك حلوه | هي تافسسن ان اهب ةبسنرمل نأ هلل وني هيلع دش اك
 ”2جراومو طلاووفرلا نامهموت هب_دىتس نا ومر مر كتم نول
 ةيررسم نال حج ضيزج مورلاو تيمنملإ ىرق ةنتقنوكال نا اويسحو

 ةرضللاو ناصنلالذ ةربازلاو قسشعملا ةييرصملاب.مرخو ةففتك اباعح عثر مد
 وع رابع هنزتقنمل و هذورحنو د لوفلا نعم اهني ةلهجامرقنق لاف
 بااوشسم نإ مرتم ال لل قلظاو كو اننيعاكفلا عصا ناهد انيحواد
 نيلاعلا ل اوعدرخ اوونك ف الكرم الكل لعن وسلا تتاطنا

 لاق هدلاوربع انا هبؤترم امالي تلق ام ذالخعو لجل موؤن ءافشنال
 ةيلزلاو ارك ل خها نا. وبلا تدتكوك نال ذكو ترص الف لوف الفن[ يرشخمزلا
 مل ومكا هروركتو ف اكلإ'نسبوا ءانفلا و ينبلا ءاجن | وك املرع تقفو قل ا
 ماو ءلوقكول ورمدقلا نموا هطظرح ةياورةرسلا قراويلا ومعه و ظناك
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 ةسرررمل اان ةلود: كنوع خللا أفي اجلا فورجردافن !.دانار ف قت
 لهتس ناماوس نإبشامال رنل جددت وعملا ن اكن ايت كرم اقص انلا ىو
 3 م جوس نيا هجري تح:ناؤكأع هيلع ريل نإ وكر لا نيرا رلفنل ابان
 ان ,ناكناولهسرلا ل وقنإ برو ةرث خ لورا ل فيل وقحاولزلز وونع
 تأ ىكوعب نوكرق نورقحوريعلا ازلز لا راهنت لاا سرك انو لا ولفنمل ا.
 امنولينأ ىلا عب نوكترذو ةنجلا ل هرتوح و ساوعاهرجا ل لع لشامنوك
 ةحايسلونعتل انواطحلارس مملوك فاتفلاسلا دانت الأك نلغ امل ةباغاهرعد

 ككشيلونع !زو حلا ل عدلا عمون يبلع ز وكف لاحيمالا اد لملف كيرلا مود وجوتح
 سانلل نوك,اليلوثك : بالا لها دي ليلوك فالئكر خاتامو كبنذرو مناقت ام هدا

 هيلتثم ايدو ةاندب تدنماىد فو الو جلا مرحلرازمالا هروب الة
 عمو لفل ض امىنم نوك ةقويسلا هو ةيدو اهروكةلاحواركاتلل ةيبإز

 دزيل هددان اكاملاقبل وق امام و لعذ ال نككيلو الخد ١0 تتكولوتك طئفث وعم وأ
 توعرف هطقتنل اذوذك قش اعلا مالر حرت غيل هها نكمل هلوثونءم ولا

 ٠ ماللالوح دميطجعلر اراتحاو رشكريع نعل م 1 تا وول
 اا اد كبل لفإ خيل ركع بذيل هاربا ونع ادي اف تركو
 م اللارعبيفنو لاق ثيحم ماي محاضن زوو هعصاملولوشعما# 1
 «زسرعي نارامص ا تنسملا مالك هلكو ةريازلا و ةماعلا قل اوي, ىفل د ةيليجعتل |
 لوقو | ىلا لاح ولاكن 11 ااءاحواابحاو هنروك انفمعا ةئنالأ كورحلا

 ل ناعم و اونو فطعلا فورجرءانميا ن1 وب نافدتو ب ابلارح اهوكذ
 ىنِضفلْوارنمز ١ وع اسما صفشل اش ل لعزل ان اكن اب اضن اكمل لص ناب.
 تدانث اف ماكر داواسعملا نلهتتسال نلوقوتكو ٍقجِوِضَمَل ناملا يح
 ١ كلا دالسوا ا ونك قاكمالا ص نا.ألا ؟ىو اءاصلالا لامالا
 الايا راقت داب وك دنس م , مودةانف فجاغاذا تتكوءاوفوخعو سل نا

 ةقؤيسم اوكةلاح يمال يرصتقلإ غو ةيببسلاافو مقتشل نا
 دعب فقل لونك نلارجدي لاو مل اشم ودل يساوخب بلطو ضحك قش
 نواعلا لعبو كم اورش اهيا املووكركزكو اولا ؤ مل اشم د اوناومتكا

0 



 . داولاؤلاتمووضغ كلوت هنواوضطتالوو طلال رجا املا ةبملاشمو
 لوللالاهللكو مظع دلع اذا كراع راع هلث مانو قلن عودت الون كا نك
 مايد نان كابي سلا ترق نايسئلايانترختف اهيئاتام
 تسال اقلاؤني دبل مرخو لدالا ءافتنال كانلا قب دوصقملا نوكذ

 . افلا ميرل لاش ملا مل وقوع فوزح ادي تم الع يتم اهرجلا روق نأ
 اموحن ةطاعلاد هناتيالاهراك تكاذا كسرت( غدت نامونكو اوقطننل
 نورزنعشرمهل ن ذود لذ وكو انتر افا اتا يعم لعانتر تان اج

 كرسلا لكأت |١ ونع ةنطاعلاو ةيذانيتسالاداولا يعملو اعهند هذولا بكت
 لكاتال نعمل نان هذرلا بحبو هبفانّتس اواولا تطحناذ نيللا بِثداو
 نيللا بركتارابخاو كسلا لكأ نعابؤي نوكبفنيللا برشن تناو كهبسلا
 ف الجارح اولكزع اسفل نوكذ مزلا بحو ةنطاعاتلعج ناو
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 ١ فيسروتعلطل اواؤينلاقبسل مرذسو اهزدب هرلل مهي نوكشني
 مي وبل ىلزنص كرتاس ل 53 يي با
 مما وخر رقت انلاؤشلارمدحلاو ةورضن اجرتسازايجلا قفا
 ىلا و انتر انزانلازت امون بنل واتلل ؤنلا و كيلا نسح او تان“
 رغسفملا عنتمف انثرهتش انت نام ونك)عتل [لاشالإ ضفتنل| ىدقتسملا
 ككذ لع عرفتيدورارلا ىفالانرخت انت انا موتك هروب ضنعتنملا البجع
 بتصضن لحال اهملا تلعح ن اذ همر اذ لبزالارحا ىاجام تلذولاام
 ولوقو هنعوخاتل تعج ريزملاهتلعجناو قنملا ضامن ا اعزعنلا مدقتل
 لحفل. نوكين| سلطلا قويغَتي هنأ دا ارملاو إلا نعرصاق لعزل مسا ريغب

 صوت هو مارغن مسا ناكااوسورإع مب غملا حنتفاوزتولو
 ان

 هدا كيورمل دز انش ونكو س اللا ءانيد ثدح كبسحونعو كمركاذ
 اعسشاهتنع ىريسؤ ان اب مل وقوتك انل لد كلاس ورمل ليش: تلطلاو

 توسل ىرنا ناوعد ا_عالتلقف واولا له لانمو ارتست ناولسإ ا
 لاشموءالال مش امل لام نيل اثم فلل هل لم رقووزمل اواكئاد ىداني.نا

 نيايهلوقوخيم حلاو بوناذ لعبتها وعاكرلاو تنرعاكو ىلا لقا



 تنكؤتبل ءوكمومتلاو مهن نو اراهف كوثرحرق امرصنتشافنرنلا مارككا
 ونكاهفتسالاو لارمغبودلا تبقتا الهو رعصنتلاوزوذاذ مرحب
 لع لت هروريز كيالي بعنلا متمرس جاورخ-ةيعح ةلعارلت لش ةادا,ن وكلا نأ طؤ فيلو ان وو عمم شد اعفش وانا لع
 نارئرملا هلو ماض الار مبؤعنلا صيدم اء او دمرلاذ عاف كوخا
 ببشإ] ةرضتك صل ابص ا نال ةرضتح ضرالا ريع ام املا نعلزنا هللا
 مارظنتسال نالو هسفتل هلافزن نعاس رطملا ةيو 0 ريلعاخ داع
 بصندرق وام .ايسلازفلزتا ههنا نا تسلمو ش د ١ تاسئالا ارسم ده

 ركزي اكزي لح هلو فكر ملا اعبت كلام نإ! هلاق جرت مزقت ءاؤلا رجبرعنلا
 داولاو راقلارصدانميا نارمغتوريص اح ةارقو هعتنق بصنب وكر هوفنتل
 تاكامووكوارمن للام لعنلا لداء صلاخرس | غنفطع نام د واد
 بطب ةارق قال وسر لسرب وب اجت هان ةزوذا ايحوالا مدأ لكم ناوشسل
 ىيغونو ارد. سسلل واولأ رمد هلام و امح ولع موطعل عم نأ لسا...

 قلارجب هلام رسل لع مطمل قرم ناي وقل ب صنل فوفشسل وسر بحا
 رثدرمد لانمو برت عابازنارثوا تنك ام؛هءصرافرتحم مثون الول هلوك
 ىلاخلامخو هرققيلا تذاعام برضدروثل اك رطقعا مثاكيلسيلتشد ين ا هلوق
 نوطعملارسس الان ال لعتلا ضلال ب !رلا دير: تغ يشرب اطل مهلوتوتك
 تايارشلخعلا صد عضاوم درورقوربطل يلا العملي لوم هيلع
 يب .يتلرماوقو كزخا, نا, مق رصلل از ,ملوفكرس امم تسيلو ٌرمم
 همر فرط ابلالعوملا ذقن ممضعل ةاركو بهما, هأرت ناورخ
 ةىير الا ىوحالا زون ي ١ نيقم كا و يبلع رس اقيالد انمك ذاسوه و
 كاذارعامو ن ل ارظاإ لعغتلام ال عم سل اريس !عزطمل اةلاح 2
 تانورما__!. ةيليعتل ىومرعشلاؤ امد اهرايطا زوال
  ةرواككررج و تيبابذي 3 ايلوق له ةذ انهار وركو فوكر وركن غال
 لماعزم ىلا. لماعلا اثراذع تمس اقهاال سعت روج ركذامل هلا
 عباوتل | ىلر لا عحرمت لريل اف قوذحل مام ولريلا ريع ؟ءوبزلا
 توما اهنرح أ طقف ةثال”تارورجل انةفاضال هاىرلا رجل ايل |

 لا



 نوبؤكامساوت فو حورغ نزلا قلإوو كم, و ف رحلاب دورجما
 صنااوبشنح اؤوكطقلوهواوهو يذلا اباكماساولا عورتا نا
 ءارتبالو م وكزوف يا :ايوقز ورك ووخعو نانؤالاوه يلا ىا ناتوالا و
 ودكو مول وانمور مارطاروسمل ,اووحاوهرغغيو !انأم 9 )واان امم ةياغلا

 لربللو نالذ لك الروم اسرلا فهل و ةوكوران املا ثردءارقفلل حيطعا
 ةنفاقللو و سارع لامروزه وعر بكانللو رخال | :ءايمرلا ةابحلأ متض را وت
 فوز د اوك اروه اياطخام ىل وفك لختلا وضرالإزماوتلخ ا ذام امون
 اومتارغنوخ و ىصق الار وسلا مارملا يسملا ووك انامزو انكم ةياغلا ءايتنال

 ١ ساوقلا نمي تيمرو ةريبلا نع تي ةزواجيا هو ٌىعوزيللا ىلا ماييعلا 1

 ليباعيلا

 هل نعال اىافونك العن الا و هرهل ياىتيط نع اننبطونك ةسعتلاو

 سن يردن الامور وك لريلل و ضللوفنع (تنرمملا يرانننك امو تك )لعتلل و

 نيحإع وذ ةيورظلا ويطل ! اع ترعصكال هنسالإ فولت اينئمرسمد نع
 اهانه وبعاههاورعلارييشما وملف غتينصرا اول وتلك ز وائفاو هش أ ةلفغ

 بيسوت#ن> , سس انملل ؤغضم و ذإ كبر ناو ون ةيحاصمااو

 نلودوتسلرسانلا ١١ ذاوخ نموعمومكرهاب ىلع هيدا اوريكتلو وحي

 ةناعتس اللهو بلكو يل مهل عاونأ نإ رخقرتحوخ هايل وعمد
 ضاوختنلا و هيهذا ى ىأ ير وياويلا هذ ولك ةيرمتللو ف 1تتتكوك

 برت العوج رع لاو دز تكيسمأونك قاصتاللو | انهحانم تعبك

 لسافوخ ةزو (يئاورمكل ١ اولخ درقو ون ةيحاصلاو مم ىاونللا داما

 ١ مهو 00 رانبرلاب مهررلا تزخ اول َرَبَإلو هرنع ياارنخمب

 ائدونك ةيسيسلاو ركل دولار اطتقن هدم انناوونعالعغس الورك
 دخلا قورماللا وأ اريعيتس هلا يكد وكربكاتلكو ريغ انس رس

 ةيدعتلاوسرؤلل عرس اوك صارت و تاووسل ادرزم هيا
 برضا[ ون

 ةشرظلل ورك ف دز ن 0 اى ريك اننا مكناخوكريك انو ورجل

 (ملافرصم هوك فعضىزلالماعلا ةبومتلد ّك 3 ايل تمرف وتل |[ وتك

 ىنكر لاو وسم لج لونك ةياذلا هاهتتنالد ربرب اهل لاعيوتكو

 "ةسرعتلاو باها اونبلو وهااوزلونك ةدوريبصللو اكو عننا هس



 ف ناقذالل نور كوك ال عتسالاو هرود يأ_ىسشلا كولرل ةولسعلا رقاوخ
 2 ىوك ةزاجلاو ةئامزلا ؛ةني الا ةفرظلا دوق اسراذ هرد هدب وذكر جيتلا
 ركسلو سبل ونس ول ش ناكززلونكو نايس عضد شوكو ضرال يدا
 ل سلص الو ونك العتسالا و مص از اولخدا داقوخ ةيحاصلاو متمذااممث
 عمو للقلا ةخالاؤ نيل ةايحلاءاننم اسم وخ ذباقيلاورنخلا عوذح
 . ”لقئاورهابإلا نعطي ندرمبصيإ سراوف انم برولا موب بكرت و ماوتعك ءاملأ
 العتساللو يك هدنارع لحال اركز هاك هدركذاوونع علا و رس الاكربز وفك /ييشنلل هو ىايلاو قامو ريل نعاتلط مر ضورلل نعمك
 3 هاش كر بلوك ريكا تلاوودنجاع ار نك تحس اضبكل بؤ رقو مراعمل لوزا
 فقح سلا تكاوطرتحا لا !مجرلو هياعلإ ع و وحو هلثم عة رسيل فاش
 . تيفض ىنح ةعرابلا نربوسوخ عرفا علطمنيحوخيزح؛لصتس وا اسأر
 (تيلش اند ىخا درب اس ااهرعدام ناكاذا بحاول ادزنابحو بحاو اهررحلاو
 لعنلا هقول هلازج هنىككوإ هفلاعلط مزح وهم ال سوزك هازجيراع هنوكل
 (يلم !اهرا] لوللا ىلا ,يفطملا عننم "اىياوررحلا مويوتح مايل تمدونك هبلع
 مقام دهب ام لاخدا ةيالزبإغا م ىطعلا نى الا لق لكلب م اضحب فطغل
 ( مرة امزح وها ااهرجدأم ناكأذا زابحلاو هتك انعر زعم وعدو ليش أم
 فطعلاو رجلا هذزوك اذ انالثل | موبو>ح مابا تمص ودك هل وح در زعتر 3
 2 ريحلا فاكلأح >١'ودروامو قايامري وتلا نع اقلظمريفلا موواولاو
 نعك لو وككل الك زو الجن وهي رتئالذ هل وذو ايرقوا امك ل اعد! مآو هل وذ
 ن ديكال وه انفك انو رسصكللاناطم ترو هه ةراجاتلا وذا ال احالا
 رياوقكيونم اهرغتس مل ةداه قو نلاعذالقزتو ةرصكألا بزتووخم ةممكمانص
 . تيرقا ذا يمركتوكك تيجو (ًينمومملاناوامتيكى ثلا لعن خل اوس
 ميبما] ولي دس مربع نمزا ناراجْر مودم و مننا كي ااهدجلام نا
 نيم هراثا تضع عيرو مل وفكوي نعل اان ال هيد اهو انص اماما انيبعم ناكنأب

 له ءالخدذ اذ انموج قنم هتباد امونك ةيفرطلا هند اهورض احوا يئامز
 ةبلحت لج اب وكبلاخلاو اييلا فاضمنمز يل يفو اريل نانا صم اهتزت
 . نوكترق ورايشمال نتج كر داز ىهسد ها هانب تروح نزمل ا زامول وق

 هرم# |



 الفيكولوا درماد تي نيحالعلو ادمل فمها, !ازملالا خبإكزامو ,لوفكرت سا
 لقو را هرول امدارتتم اورف نامول مو هتيجلا مودة نموت جوفرس سارع

 اب مالكلا |مريخرخ ةفورحت ةمانناكبزعاذاهرجاامو نانرظؤنش و نسكفلاب

 ابرد ارد تروكزملاةيقلامالض احوا ابطا مانيبعم انامزارجا لأم لعبة انام

 دعزنم هاراال لوفي الذ هيلع نالخري الف مريملاو التل زمزلا ناو ناسا

 قياطسركرمزيهم دغسم تبي عرنضلامل ةاج دو نيحززم هشارامالو

 .,موكد اباحأت بادر جلا رول اميل توعدهتنتف برولوكوك ال لق وعلا

 أردن فوصومركتم ماو امنه برو نيت اوما برؤالاجب برو نلج
 (يتاوس مالكلا دررص لام رملاؤورح و د هدنقل باصاحر بروح

 ةسلكر اب لوقوخم رييكر وكلا عتسن ركن ل لقنلا وربتكتلل ةعوضوم وو
 ةيبج + ارا 5 8 و

 تافلوسإو دول وم بيالا ءلوفكال لقلي قتلاو ةئقلا مول ةساعانرإ 3
 نامزل زلت ال2 لا هعجورحؤاووس ةمانم ىذو ناوباهرإمارلو كذو

 يت (ة ديرب نام ودصم عسس مرعيو هيابش علو رس كو

 دروع ركل صولا جيف تي ةفل نوعي تبر رقلاو
 ابله اباه ةحروب_يتريرصلا و ل ككرككلا ارو رحم راقب همك نعم
 هو امسهصر نول ناك ؛هوايعرا ةريعم ةىزبسو ول وقكو ا لازعل كد ه

 (برسسملاف عضرصو تقرطرف:لخركتك ءلو شكر لقط دس نك ا! ءانلرجبوىتلقثإر ومحل عاوبالعءل هرسجخر اصلا مومكل ذو لوقو
 هيرجوةنانك ىرتشب ]1 منذ جاجا اهمرلل لاناهل وقول وت عا كذزنع

 ١ ملظ 4 تعفورا درسسر ول وقك ف ط اع نور, فرغ ركو

 ليثماللا فرح زر وكو ردت هنلإقا فطاعلا نوري وشو هلإخ نم

 ةرئهمداو ويل ملخن نوكتذا جمركي كر, ت يجوتك عز وجكياز ولو ةسرديمملا
 ةفاجؤرحز حيو البق ةروقنم ماللاو ةيررصم كنوك نا واهرجب
 ربز ماق نا ثيحوتع و لض اذ كنا دج نع فضلا نآو ةدوشملا نإ

 لعفلن ىف تبع وتك ىزحلا ع يزميالالا) ىسيدللا نم | كلطرشيو ماق نلنعكا
 نويبع نون عرت واكت ملوث لعل كنب الوز عذلن انعومعملا نا مهوب هنال
 رص اتم ونسال عنم الذالا مايرد رضي هلا ١ لحفزحلل نمعنلا نا



 ْ انهيو
 منع لعرب وو نحل امونملا ل نمقح ابي ب عري ببجؤل ار صفالفعلا
 نع راج ناونإوعف افيوو يل شمالا هكذزحو ضصزرقفونرئامزل
 نم اطرتشيبا] منا وصتنفل هنز ابعداهراخوفئاخ فزح امرشا مر تل
 قمخوا بضي زموزدجلا مع نإ فالذلل ناون !ضفا>ورماللأ فزحرمد معو علا اقتنع _د-كسو امررحلاهوزشل نم ولعل و انثثسالا ىف اهمزق هنال اشاحو رع والخرحلاةورحرم انصضنصلل كرتوودوأم تئرعرة وسلا
 + اضالارو علا تاروولرو د[ 2 لوا( [مستل اذ نجرقو اول فدا
 ئونلا دلزتم ]وال مول ادتن هرج مسا دانس ااحالطص او داس الا ةخإ قو
 رهاطو ونت يوحو نام ا درج و ركب براضورين مالخك هل ام
 ىقناو ديزي هلخكاهرمرمشس ولا سلا ركزلا عجو ةيتتلا نود د بزعالا 2م العلن كيج حررشنت نور نمو اركب مها مدكردةصداربز مالك
 شبل او هتاصتعل د عل ران ةفاضص |اوروس ألام للري هناككؤو ديرك بِجوااو اياب دسقتتلا نع اقلطمدي يرشعو ةالصلا يقل اثورشسع
 . دزعلا نون ههيسش الب جرخو ةرحاو ةلاحش. اضن[ الماكنوكال دحاولا
 تنم الملل ؟ ياو قو انمالل فنحن الذ ناطر نييك و سكتل ا هدجو
 مالفلازعلا فرح بجيل مكديزال و الخلا لاقيالف تيرعتلا واممبا
 نيرتلإؤ ردم لإ ةف صال عضال[ ضوغلاذا دير طركتنلاو وب رقي
 ميلاؤ اضللاو ةفص ىف املا ثوكسن إ 2و ف انمللا الع ارك لا لوح ددرخت نول مضاوللا زول بلا برم اىدرلا ةفانص اونؤب جفرعبلا لص أح وتو
 ئانملل نوكوالاوف اموضلل والا هند امل اذ انضموا ل ايوه هامل ورقم
 امتثال ى نمل لا فانعلا هنؤ ل ماحلاو ملاسركزم عمج اكوجي ايش روكذملا
 . يعمل 3 وررؤلا لا لماحا ]نفد هلماعبال ل كفني الريملاو ببريبملا
 يحبوعرر ,لغ عم ناو يعصر الر انما نا. ىناشلادرو ةذاصا ل ومم د
 _ ظضلا رزقت رنعز لا ىف هدلار اصي اه ازيعملا نآب ثلاتلاور يزل مالع
 مث ولا ىأ.. مس اولا وكم رسلا ى ايعلأ ه:خؤص و ارحملا ناك ناذ

 "يورو اصل هرج ناذ هولا نسل »حرلا,تررم وعؤرتتلا هقروا . 9 . 5 م ميشو يوشنلا فرب نيوختل وهو بلتملارما تداثا اهيل ةمؤعل
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 رجا ويبنل يلروو روحو نسم لونك وصولا لخ دوهارب ضي لف صلاواخج
 ىرخا وجبت مغملا ناك ذارملا عمتتملا زو يرحتنما قرئ رصاتلا فصو
 هلا ينحل ازالرع انصياك تموز منن ةركنل تاناعجونسحلاونك
 هك اضصالا هزه مرشحا ويز براطه بد نخاوث ىربراضر صاذ ال[ فل
 ابرعوفولو زرعكلا غلا او يلا هلوثؤاهي ةزكدلآ ضصول جنسلا ارت
 انطااغ اول وب ءابءلع سر وحلو ونطع د اناا هلق راك الاح
 تاضالار نس راض دبر براص ل صا نارم الاحتمال هرب ظ ناكول
 لعان ل ىس اركذا 5 ةئصلا, د[ ا دةفاضالا لف دوج وج, هصخخلأذ امقذ
 ىوجولا ئه وارعو ا نالأعبز براضأ ة رشا ةؤصلاو لوغمملا ساو
 وع شرك امويلا فاعملاو ئاثملل نكيملذاو يأ اوخ وا نارا لا عم
 صرمصخحوا فيرا وا, ومعمارم ادسولؤااني ال ةيونعم ةفانص ا ينفاوا

 ثدرعتلا ىا |هررؤن اصفم ل !ةزيزوةصل اخ اييال تك 5 2

 :غلاو مونفلا لضف ار يزو رسم اركي بي انصو نع سرصودبيز مالكل ةداثا
 0 511 02 اص واجر ملفك قرخحا
 بح اصمم ةدربلا لادلا ن اكساو جدلا هاللرسكبل دحوم وريشل

 نيل صد و ةةانمكوهرحد رز اك ةركنلا تت معصوم نكد
 (ولوبن' مزمل كلذ ورم م ختلا ناو فرغت د الخ خلاءاال و هبحاو زمر بيوك
 لاح رحو نال ةركنلا عفؤسنيفبلا عوقو هرهاهبالا ف ل والا لوقنل نيبرحتنلا
 اهلال صفو يعمم ةيمارفتسالا كلا زبير وصنض ل قفد وا ٌةرفص وعم
 فيولإ ضن ارت لمص اذ ةرجبإن هما/ هلابأو مل عاب وعم سرب رورجت هبخاو
 ةومعفاووهو وم وكل اباال الس شادبال يزل توللان ا هلوقليار»
 راكب وع جوك ةفاصا رز ةنك ةنرعم طلت نال ةرك
 رم علو ىنعم هل كالا فرظ هد ىاثلا اخ قار زل رجس ناهتعو
 لاب هب هنعراجحالا لاصو قاشلا ضل يف لولا اعردرح اخو
 ازهزونتفالاحإق وازن قاتلا سه هدر وك لبرح ام اذه
 | ةداتاتعن رررح اخاه لول والا هحاننا فز وواذبدح متاحا
 ْ ركل مالا مال عمو ناب فمعوا الرب ةأرد رح: وما قتتشملاب



 سايل امودورك نبهت زرم ايس يأةرابلاطصاصتخاوا
 قمالملاىأ و ةرداجل اريسلا طماطم ةزوا جناب لورحلا تاروهي رمد لاخاأ

 ”واجبب دخول رت بض رجا ذه تغملاؤنوكيوال انعتس واس ابق ذا موعاو
 اهو زلاكود' تل جاصا.وكررك ىلاخو 4 كغ هنالمطلادفنح ناكو سنعمل

 مقحن اكو تاجوزلاهترو اهي ملكرتك برلارختلْخكاا ذأ ل صوري ذأ
 مال ايغياعر أورَسو راوخس اوهتمىسلد ىوذلويكوت هنا تعثلا
 رقتهل هتالزباقمو ةروا اجل عمل اذ فل اهلا نال يككحرارج ةارق كب

 لل نوعنمب ايرقفلاو نرشلملاوةع امم يلهو فطاعلا
 2 دال اورركسور اع وطعل مرورك م كك>راذ ذ والا لعوال ايخنساذأش
 لكنا 0 ييربع اماوةفل الا طعقاطر سما دابا لعرالا
 باالحرلارسغل دي منال نخلا هيدارلاو ١ هيدراصتنقال اس ادري

 اول تهز اح ابر لع علخارلا ةعرانصملالاعد الايه تاموزجملا تامورجلا
 .' نوم ةىيراوهورحاو كلنراحاه رحات ان صوعو ةجال |!رثع ل

 (فليورلو هرم !امزضننب املاونك امورملزز ع راع
 (ًحص ام سلة و هبرحو «راضملا صاصتخالاو قيسلاو نه ١ اخ ناك 2
 يا م نركيرق] لاحلا هلا امزلس اللد ويا نا ناقرتفستو
 ناسالإ لعد ل هوتك هزع اعطفنس ن وكرق وانّوخ بير لياعدب نكألو
 كلم وزكاربتمم ْن وكبرذ ذرورنأك ميار وكلم اس نك ملرهرإ ازوزيح

 تاقفلاجلاب ارفن لاش اج هنافالنالثكرحاا 31 هلنكرل فقراو 1

 اضزحاوول ويك ةرورثملال م دعب فزيعالو ارا حاهفزح روج اطر ود اعذلا

 املذا دريت ناو تلصونا بيراعالا مون. (رتعدوتس اوولا رح دو
 للا كنق ناذودماولوما ناونكمل نال عرشلا ت اوذاز عا يب روقلال
 أعرإاهنمو هت عسر هعسو وفياوكرمالا اواملو نالخك دل أهرمب
 تعمل ماجاب ىو دود لوليتا ن العكر نيلعزمقمأ ون
 اح أمس تلا نال نزح اونالوكاعدلاوزمو

 ظ داما دنكلاو د نالعونموماعو مالو واوا تا ورداوهو

 00و اطبا امرنا عر اوملاونلمتا عع
 . ناهد



 اهاطم )عار الد تل سرق ذا نال يالا جغدامذااماو قافت الاس نأامأ ناذرح
 هتالكرفا واذ حام عوج ناكفنا ىعبم ةرئيزللام عم تلوتتساو ليص الإ
 هلوفزيل مرام مزح مساوه] كا راوهواف رحرسل تاو داو ايام نا
 نورس رعأل دوعبالدابيلعريطلاداخ ثيحأ ةيازوهباننات| ممله
 لهبزوونك امرننملا يعم نئح مم ديلع ةلالدإل ىالق اهلل تعوض وم فو
 ريع ةلالرلل ياهرنل ناتعوصوم اهداعموأرو هيدزك اوس ٠

 ( عوج و سا وهب ءاولعقت أمووتك اهةلاوعماعنم تلق اىلا
 ميلهةلالرلإ ياعر امزلل نانعوص وس اون ارا و يم و ةيال هب اتانأمرم
 اذاو انريعزوا:كمودناب!هلوقوذكو مقا قزتمونك طرشلا عما تنض غ
 نساكرلا ةعوصوموو |خيحو اناو نناو ارزح لزتمل انمؤمالا كردن مل
 ملوفونكو تولاوكردياودوكا يياونك يشل وعمتنض مثورلع ةلالرلل يأ
 دزؤل هت امج ملوخو لواحي 0ع ضربا مراعاخا اننان ف اكتاتان الخ
 ناب ةدوزغص مو مل فاض امسك او نامزالارباغ ىنا حان هاذا
 ودك ذي هويجلو هرم ذ/مشلاونك ذل اق علل نوكش ةريحالا تعبرالا فاعما
  ىنكذ ذ اكياو رص امش موبىاوتك نامزللو بل] بكرت باوزلل ىأ
 2 ام 00 ايابزنلا تاوداذاإحبرست ناكم يا

 اطرش ناريسب اهو ماؤتلاومازلا نال اطرنئ الو مسا اير ناموردجلا نالعنلا
 ضوؤم مال تيك افضل مام ناكئاوزيقتسم زر, ناعلب طا نولالو
 لاغن مل وفاماور سار ماق نال وقتال يم ونتمثلا قس ول وصح
 قرقلأ ثادوكا كن تكذازينن نا وعملاد هتيعيقت هتلق كذا
 قوسون يلا كرسيفست ازورطلم ال ءرسلووسعل ارام احالغد الوقت
 نالوريقيس ناالو ىسع نلوم نالوقنالذ اوالراع ف نال درقالد
 نتف نك ةورعنت نون و! ىلع تقيلامل ناو ماقام نالو ماقرف
 باوتجيل (,رييثتل ازخو اياوح ايمي ((ىهسيلو تل اسر تغمل العن ناو
 لاوسلارجن ماوجلاوقب / طرششل وق ورجد عتد تال لاىعتتسالاؤك د لاوسلا
 رنتملارومالا له نا ارحاو اويل توثق و ميلخرزايجلاؤعتلارجدازحلاو
 مضض ناك ناوكب يعل ض املا ثم ز اول ابابوحو نوتفس طرت ار وك



 طرتلا4يعملاو اومامونوكجانتمأ مه هجولاو لاقازك بالا توضع ]ئفورق ش

 ةيبال انقتسلاف طخةلأ ن وتم لوصحلع ةلعبرل وصخ نال لمشملا و

 ةلومةرلازقتسلا لسع ام وص>ةعرص اهلا خلفت عضو لود
 نء«وزدوك اشاوف راذاام لانمو قرص تشرقنكأ ذ ذ تس نا قعبلع

 لوعتلاو ميدأ نونكم تناولك وذزه أنال لمح دمزحو ةارقف فخالذ دبر

 ىممهارلوو الامم ااناضرتانا اوخت امماجالخد مقواذا ام ىلانثمو هداك سك.

 ةيلعوت خخ ناووكر سف بن عقم ا لانو ريتنج رحارتح ةسيتوي نا
 مث !قرسرقف ىف ىرسيب ناوخرؤب نزقملا] اًسو مل ضفزو هه ا[ نجا نون

 نايونعو نزل نلفوِخنماولعهلاموونكرلو الرتكو اذ عملا لانلمو ل ميز هل
 دامب لزب ما زوو ل ونمكةرورنصلل ؛اغلا ف زحنرقورجا:عمكتلاس | ممرمتتيلوت
 ايووح زري ذ لها بلك دوكو مدانكمال لا وليا قاس يوهلا دل
 يال ةندووتسمو ناووتكل وال انم مني اهلا ذ ايراد نلا. ف 18
 اذا مي دبات مرقامب ذ خمس :) ناووك فال انمورمرت
 4و الث يقتل هلرتوا هب ارتنش الهثدال مانعلام نغم تساقأتاو

 و هضارع رثلاوشلاو اهركشرل هدلا تانسحلا لغيد ىمل وعد ةرورصلل

 ناو هياشنا نوكتالن ا ل اشممل هيلا راس ااذاب ةيوزفملازللإ ةريتمدو
 ناو ما اقورغاف ديزماقناوتح نين ةادا امربلع ل خريال أو هلل وث دين وصخ
 ىلأ اماني عضو الوش اف ذر ناد ديرنمم اقن اوك نأ انريلع ل خدي

 لصفاوخكال ارعل هند رم هرشبرو لعام ذحز وجك اذا هنو وعلو
 اقل_ترلف «زفلطق هلونرخو زنق اعلعفنا او ىالكتتق أعالا وار
 0 اكد ةيفاسلا الي ةادالا نارتا معدكا 0 زكا 53 ماسطل قزم دالا 3

 هيد فز لدلك نإ هرم اكرخاراحناونكؤالا (/4ئازنف ١ مدعزننرو ٠
 ْثنآتعطتسا ناو وك ضامطوشب باوحنمو !ابزعجبب طرشلاا لج
 تاوكيو لغد اذ ىإةبا. موت اتن دايس ؤاطسو راق نفح
 باول ومر وكلا نا نيبدوكلل االخرلاظ تءاذكإ تناضنا كا
 زوجيالد اسم ام اووثلملا نك "8 و باوجلالعوابا رواطرش .:ولعئرمل اماما
 نم ولعبت ناملالف 0 نأ وك مذ ذه

 عل



 ه (نعمو طرتلا ظل ا,بلط امر ذقن را دباوج مزج عم هتاداوطرشس ل
 اولاغنول وقونكو كرز قرزن ناد فركا كدزاشرزوك طقف ءانحموا ٠

 امم دم احزختلاعت نالاولأعتت ناف سريال ولن اوناتانافاول اعل يأت
 زيرقلاو مهنفتسالاو اعرإاووزملاورسالازع_لطلا قرش الو ام ل34
 ىرفعا برورفشرسالانمنرنالو كرزا مر زوكرغممدتلاوزصولاو
 تبن انررع ل زنتالاو دفنا الاممي ت يلو كمر كاز هركيلهو ةنجلا لخسد |
 ملشلرسالإزءندنّناو كدز افرزنناربرقنلاو انت د انسان الولواريضم
 بطلا ارسم روكرملاا زكهو كمرل ا ؤمركت ناو ةنجلل ل خدا ليغت ناو
 طاق رطلا مرتفن ءمطراشيل و بلطل يلع دضوزحت طر اوحوإ موز
 :لغللاب نوكامرشل اوطظفل اعوالعذ مسؤأ يرهسأ يبطل ناكول ةوانلا
 تمل هل اشودلتما ةلر عساس تما لت اولاعتوتك يعل ماتم
 سانلار ان ثيدحركيسحونكريملا دانم اه هلاثمو كنز اكديب ناوخك
 رخو جاكت اكم تاشجو اشبال نونو داوق وكرعذلا مسا هلاثمر
 <21 نوت نسل الود هتاالوطرتلا زل فذخو ا كك ذ طرشو ىرتسالالا
 طر داو عاف ةيجلازحرتر عك نالوتك ا ويت
 الأ ننيزناالو راثلال هرم ةيباع لا بويحرماهنم امال اك

 اطر نماذ امج ايفرلادهد باول مزج طرشن ابأضي ا ازهنعر صدر للكأ .
 للكأيرس الازم 2رن لونك ىنم احل / وج كلذ فيي اسكللا نلاخو هم انتم ينم
 اضيؤ رشا سو,يلع ساو ص دلوغي تح و دائلاععب ندن نأ رزقت
 ليد لو لعفلازعنلا لاري[ وكر كل هروبه لجو فرشل ن اوأ مرس
 صوشام جمففولا ويب صو هن راو كسل نم الو مرن ؛ةارق يق هل

 معزرأ4 هاف امال هرافي نان سحلو ة/وكذملال غد الا بس اننرإ تك
 انمغتسالا بت دناثلا لم لوالا ةلالد مدع و دعم فارنخا] ميكمب

 لذا نو وحك فل رتل[ ءامرقتم هارب طرخأ با
 لولا هر رقت واي وحد فدزحح امره, باومللذ مودا ن3 اراوتح تيدا ذك
 نبال هي رثنم مليل دوما قاتلا ؤ و الماعل هرقتمم هلل دول اطوش

 م نمر عشان عارح وم اك ورم اعرانصم هنوكل تشين موا يره



 عدتها ككذلجازعواطرشلإ طم باوجلا فز جو امشي هنا وهوانهزعا
 ا هرف!!ي اونكرعشلانودموتا!ىقت نارثسلاذ
 رسورح انام اوجزع ارضعتسالا بحير ءرضل كوحاعرصلا لاكن
 اهاطممسي لعاب شنم مرقن ام يأوعج هضاعفجا مالك رضوا
 منزقتلا شلل باويما لحج مش امهاومتفت ناوخع دلع قاب امر يفت نع
 تاوهاووجربسفرمو !ابوحو نوزجلا,ىستفلا با وجزع هيوعتتساو
 فوزحنا طرثلا باوجزع هبنوعنلبل ومسقلا باوجلا )عت نموفالمقد

 رابتع ازوكث ود اناكريساوااررتم مري وذ و سس ناالا محو
 هل باول )عجرخ وللا طرثمل سحرا لوال نكرر ولو مقسما طرشملا ريجرت

 ظ 0 وابل تااحيد الوم فل د اهاورب نوع
 ىلا احلا جعإ هفذح نال مسنلا (لاقن غكاينيح طشلا اول عح
 رو دل رك ركل نيك18 وللا
 يناثلا ف بولا لعول والا يف طرشملا وم افطمتأ و اوطرتشملا لا: لعفنم
 بعضيم تارايما, هيشدو متوواؤلا و لا, نوندوكلا ماو يوت
 نو هوود مضكيو امرت زوو مل وذو لك ذو رررجب مل دك لم هنا
 طرشلاوزخلا نوهنعم ناإككذؤإ نا ترضما امو !ءاعمكالو ماق اامايلاف نسي
 تاو الان عقر و بحاور اينمالازعورماهفشسالا هب أف قلم
 باري تق نآريتسالا اشم لارا لان العز اج نادنيتس الا نع
 اهوتوتوأهو ضن او هلوقرو.رنفكنو ىلإ دول وف جال تلا دولا. ىرقرقو
 (مازا,رعتمواهرصاةلاغفالا لك] 4 بس !.مكربحونق ارفسلا
 دانس[ ققوتل يلا رسم زو اعلربالف ةناتسم اربإ ايا شرت رضف انو

 ا! وامل د انوا ديزماقكت باف لشافلا اما عفرتكن ؤرطلا قفل
 ناو ازفلا وحلو ناك ونمو هد لعافلا يام رة ماو أري رقت
 وهعجمر هل ل وعمل انآ هسالا مو رم ايام اعرب يسماواهياف هه
 لاه دالؤعمرئتلاوعاّولطم مصتمالذ ن. لوعذعملا ةاثملا || هش
 مجو نسحر وك صولا سمن او هبا مشسما] هبالوعمم ناكيالاو
 بغياناو ل الك (مسإلف قلطملا لوعفلاو زي قلاوونحلاالاو

 نوالأ



 تاقونوك نو املاغريزن اكو هفصووأ عيرصم واق نلا !املدالا
 اتيروطركؤ عملا مرملا مسالا ىفاذلاو كانا انيإك ةشاشبلاىديب وكاد
 ون داادأوا سنن بيطوهو |سؤناربز.باطك ةيسلا عملاق ثملاوا
 لووومازجركوازج مهم نأفونكو اوض ترصونك هغصووا هرربصموا ماثلا
 انامحارنسحااموخك حمتنورمف انلاودماخلا فالك افص تاذ اصلاووخكو
 (مادقدلو هير اننا تاببتتسلا ذا رنرؤَو لا يصاوملا زها انوكاباق تنكد
 و ةيسلا وا زعل رو مرملاو زيس ناو هتاف ونمو نلاو ضصولا ٠

 ١ او ترمرثتو فل هنالك فذ ةقصوو هرزضمورماتلا ف رضنملا
 اهرحا ماا جوسي لا غعرشل ا. اذ لاهدال لك مصندإلو هب لوعتملا
 تاذ نورجإلم لارا الر حرج ك دقني نازصأ وما ىرهت ال ام

 راض لع مزقت هوب الغ ص نوفل ارمي وح مها قفاماورطلل
 فسبو هب لوغعلا ف رماكلاو مل لوصغس وهن! لع كيرج قاعتم وا الاح
 ىلع زارلا ن الكم سسوثلا قلخو ]بيلا لال جريح فسم ثدحو اهدا
 ممثو نيشالرعتم معن دعتام هناذ حرخو متو معلا ونعم خّمدص
 تمفد الئمأن اييز تليغ لوقت قرملا حاول وشو هسفنب نحاول
 دل افامنكأ نسجوهو هحرش ىف فتملل هلاق ميزي تحرفو خّيسللا
 لع ع رو "لص دعتيما] هباو هم "لكى اسرق فايأم فل اخي حرف ل

 :قناسأ | ةئلاكملا هفرنت ولو جرع عرف لزب نيا ذبو عيش ا ذا رينغ و
 مدرك نراك معلا, لحن نرعشب اررسكت اكل عفن ا افندل نز اولأنو
 لحذو عليو عس وانعم !ينعتت نمل علطو ةعالعلركتحرروشوف أماوا
 نمو امل ذوق لذ وك عد لع امرعصو نزلا وسكأام لعق ما
 زدرت 00 ”رتعلا. لذ رهومد نازود لكشمل 0

 فرق هنأذ لثكر ولزلا شيفا, عرخسو هي ل ويعم ملول لوعوس

 تيضغ]وتنرمو مضغ كرامحلا 4يااأما حا ولالا هتمرغن نال هبارلاد
 اطس اديس لبق زلالر هاجر عازه و رح أ هب تررمودززو



 م

 تعدت وعلا نجلا ساوملل لااله فلا ىادواوعتص ويعو اموال
 م اعطلا تفزكقوزلاو سال: يشلاو لالهلأ تياركرصبلاو ريزالك
 ل ضف و ريعدو ر كشك سفنيةز اةورايلا,ةرانؤا بوتلأ تسلكرسللاو
 هبلاوول ترصفو هترصقو هل -ىضلو منتعملو هل توكتنرو هتركذل لوقت
 ويقل طؤل ىرحأوملا ىزعتدالو ةرانيسفلل هل يرعرل اموسانلاو
 هاحكشو ءافرغش لونقت دلمرلاراحلاو نجلا نيشلاب اوبو دعت ننعلاو ءانلا
 تاوعُيب ىرهول لوقا انه ايدو رتافلا يامود امو هودرقدو محام ا

 هلوتباعر 5نامزدوهو ناش ل يرعتل ام سداييلاو نابدعتيالو
 فشلا صقنكى رخا ايلا ئر هزدالو انجل ىرعتل نااماق

نب دارين تصتن لومت دازو
ن والأم هتوز ولآملا تلو ارا

 3 فرع ةالاملا د

 ركشس وعل اههنياناماذ ولوملاه نك ءاؤلا ةنالثئهو ايا ذ اهبدلا

 ىراتخاررمرعزس أورم أك ىرخارجلاركو ةراتهسضبل يلا ]مص
 ١ "نفعنا هانعياعدو امس وزي قلايؤكو جوز و زئيخلاب قررص
 سؤ وابسذ مدلا تؤغنتساووننملاو ركل كيزما لول تزوو لاك هس
 هنلح وزو ثيدحلاْؤ و دسردل هتقرصو موقلأزمو موفلاربز ترنخاو

 هنا لعرز جلو رزه
 رت هتيوسو ههاربع ارو هساريعأ.اوتشكو نيعر وكريقانج وزو
 اربز تزو و هماعطررزلو نماعطارر تكور زس وار هن وحدو رهكؤا

 شل از ماولوالال ناشلا] ونعم لاوه مرمر زف ههقاردربيزاو ةيقارد
 تورسك جوبز وواره ولاكااا دىلاغت هل وذ فون نالعن 2 ارععما

 زج هنو عسؤل مْ سانللماعملا اولاك تبكرنسا لصا ناكو ل ةالاوش
 هتوسكوأ 8 دردوديطع ا لوغل مو طع اك خعملا ىف لاف ومواو رخل فرح
 (ممنانؤ اعل وا ةنومعم ةنلعاق هضقَن سالو زخاامرقن لوالاف ةبج

 ادن امرلصا نيوعتمللا يرمي ىلا كو.” ورا ياريم
 2 اق(زميأدعم نال ككزي تيرهس بس ْ لاعفا|هدحا ناعوضارللاو؟

 هضم كرخيلالام جاؤدا ةثلثودفلا] نينا رعب وا ةلكرسلو فلفل
 قواطع وهون منا ىدغيل مومو ف رعكدح اول عرفتي اموركفتو وفك

 ناجرلل

 انل

 لارا وقرهاظومامإغحلازركيدعنل هنابل

 1 ١
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 رحأو كايرختت نجاضاز مهاد عبااك اًماقاريز تنظونكا لا ناجرلا
 ظ مرتجى نايبظب نول ليوشانوهنم وادي نيطفااإ د (لعشل رتل طن
 وك الاةناينيلاومو زب .همهراوتالممضملا نونلؤن وك نيعتلل درت فو
 سنإووك طققرحاو ىلا يره رح اهياذ ىف رع نعمال اعاقالبز نلع

 نآووك نظؤعبم ن |جرلل دزترق وأنس نول الر كتاممانوطيوكحرحل

 نر اف ىرلا يمال مان البر تيباروضرادإ 85 ق أو تانموم نهوفادع
 خدت وح جداا د ءاروااذك ةعيح ول اكارونك ران رحاقملا يركن رج

 رقو ةنوعذاشلا هارواّبحاورتولا هفييح وبا يار وك يرخانيشاماو
 سو اعد اؤ تمرقل هن ريميلا يار وارنعل دنورب مه اوك ناجرلل درت
 ىقفررهآرا هلم و مك نال يدغتلا ىف ةيلعلا يارك احلا كادو
 هدرخاع ,لوتكراسلإ هوز وو 1انخ ازركاوزبللاف ذانع اماذإ وح
 لارزح ؟راذ يخننسأو باصاوارقحدان زح ةعئالأر جوه هضارياع
 ىسلالعترحو وديلع تنزحىأ تيملإ ف ترجووك اعد يركن ال
 ىقيحوتن اخا معانا وجأ تنل ءاوتقل ناج لا وهو 24 دلع ترقح أ
 لرحاو لا ىرعنت ؟رارتح اههاذ رصف عمم ا نلظاؤآ تنس |اهلمام ويانبتملا
 هلوقلاب ل ناجردأإونو نيرو ىترصفو اهدلا بن وبجوخك اوّوح

 هلوفكزيؤملل دترخو ءارعو منجا انيزدع 4 رتل وم ظ حتاتو

 يوم حرو ؛الخاثنمم اذللاماذائابن ؛ اخر دوج اوؤتلاديسح
 نكد اسد بريول ااا ؛ خشب تسمو اهشودمعز ملوك ناوهرلا
 اوورنعكنو ,الارعزوك وعسر سرت رتسو نونا دقو

 ضي لزرع ىذلاوزءو ؛اهرعن توكل ١ نات رقو ,لوذو ؟وعمشنل نا
 7 اذ 5 فرطلا ع ضخم نا كلانحا و وعل ملغ ناعرلا هد لاخو
 اخأم لوك نينلا درترفو رجول )و عاطتشالام كموستتل
 ىدزقتعا عيوهوإ دج ءرئالأ وج رلاوتش ':انسض لوم
 مغلؤىردواثانا نكرلادابع هنزل زكيالملا 'واعح ووك ناجرلا
 راقولاءاط انيعانأد ءاويةتعاودزها ى [ىروصلا طولا تردهيلوت نيئيلل وهو
 ةرهلاانرلع هدا عوام اولا املا  (يرهخ رثكألاو ريم



 ظ 0 مرمر دا الوولك سنن رخال ترافل
 سنا افشرإت هكوتفك 2! :داىينو ءاكلاهءارمإوسفشالاو هرلاخا

 ىيعم] عن و بهذىانامزلو ةركملاوزضلا كب ئلملا لام أاهورع وه
 تا كري تييسريصتلا لاعلا يفك إو هردجارت فرستنازذ رمالا لخا

 ن اناروتنم ايه اندم وكريبص عم ++ ةلاحلل ةلاجر مولا لو
 - هركوطقد رحاوملا تره قاتلا, قلاوا اشد اواردواو اجو اعل تناك
 ىنعزنغاو هفوز عدل زاجل اف اوزذو ؛اليل دمهرت ازازع تزخت هلونحل
 | رىسح اراعتمكن امبارعي زورو درب ول ونك دلو الملح مهاربإ لارا
 ةراشا اهوا جلع فاكلاخ داورعمبؤ مودم ولمرمجا شرت ووك كرتأو
 ونعاطسوتم ةفرصتملا سلقلااهااروكو ركازدأه :راصخ امدعللا

 حوجرم ةطسونم اهواذلا ننأ نقا عاقريزونك ةرخوننموا عاقنلاربز
 هيبسوتلاةزيلقلا جرخو بجاورتع هن ازوجي هلوتيل داذاو أر ةرخ انما و
 يلع (رهاضلا الف هر ارت ل خ انما و :طسوننملاورم خو بهوهو
 عغانأل وطمس ونا ]م اعلا ضع ضل الكت ؤ ا اظمل )>01لاطبا اغلالا دار وبر تملا

 لجمال فرل 0لاطبا قيلعتيلا وةفرصتتملا ةيلقلا كابا ةرلاعت بتكو
 اولعرؤلووخ لس الامال ]مفر ساعلا عقئن إم اعل ارعيمالكلا رريم هلا
 نرموغبإ هاو :لع وخررؤمللاو +ظونلملاوسنتل امال و/هارختساّن

 اثذا أهمارسبرسياملا] بانل نا #/ جسم اتل_اعرقلو ملوق وو دبر

 نيزك اكااعنلونعو نوزعون مريب اسرقاىرداناو ورم ارفنسا
 لوعس ب يللا ىف ىاق نويلقنن ادنمىا الظن زإإ اعيسووكي صحا
 هجرعرد] ولام هند عبالمايفتسالاريسا ناز نك رقار بومعنم قلطم
 ونع سله ماوحخ هولا وتلا نع الم امي غرف وا ةءررصلا نع

 هلاناوجت ناو ا ايوا عاقرناممدناو تلخوتحو 0
 امم اف رز نا ناد تلش ونعم ف عالورارلا فرب ال هاو تلعوخ
 هلومكةطرشلاول 1 ف ارلك ةنتف ولعل يرداناوونعإ«! لق فا
 ةيريخارل لف وارقوهل ناكل دارندارا «اغاحناولماوغال لغرتو ٠

 هجش ؤلاقن وعجربإلا يلام أنو رفلا»و مم افله امك ورسريل و أوك

 نعش 5



 سابع لق ب وو ةيمأرمتسا بوكو وتكا يك وجبل ف نيحتبالو

 اهرخهؤلاْن 'تافلعلإ ونا ةداضلا زم هعاجزع هفزمن والم نم

 تاالاناال ماللاقاعللن رهاظلاو لاق عاقل اي ناسؤعوتكماللا

يبز نأ اعز و<هناطحزايحلازبا
 "لمكة اوماللا مرعممرسكلاب عاقا

 رتييتل ا زاوجملاز الا ناداوم سلو ىتنا ناقاعللان علو هيوبيس

 دااوشىزلا باوملا قراص وهون رسكلبق هعاتتارهتذب اج هنا

 نانلا كركلوقلا يرخا يرخت ملسو بجاو ولعلنا رع
 ترجواوسنإوعفمويلوا اودبلا بصش ءانعمن معلن اب

 طورشل

 لئباو نوأش يرجاماذأ هلوقوتكواراقاورهد زلات وخلا ماةيخالإ

 تايرص+ ملسراعيامردعو ناثاب تررم راارر هل ومنو ؤطع
 باطقلا ب اتاوربم ءراضقفا لون نتكائريع هبارجازاوع

 يم هلوفونكو اقلطنم اريز لوتت اون هب نم م|ينهتس ازعل

 ةقلانع 00 وأ ءامساقهمسافماراجعتا [ساورلا ملقا !لوتت

 و :لجاوعم ًمومادؤمل وفلل وععم ناكتزاذ قلطنم ري لوقت
 ةهالذا يرعبب . عئاسلاو عيج| ربع هييعنب ارعمسو ةررضود تاق

 ارضي اغاهشإ مهيربوك ىارو اقتطنماريزاورعتيلعاوك ومو



 هوببسل وفو (هرحا فزحؤي ءاماوهوزوك ال 2 درا كارا صنف ١

 ةدررصلااهرحا ةرتمع# ير ةةااوليسالا سا[ لاففد راصالوملعزعب ام وهدرازعتلا رجع ماكل نسا انودرجؤلخفل كلا قزم زكمتقزم اذ[ ب نع ويلكتلاوربطألا عموما ارمعا ةكوبلاونك

 لوصومل اك رإ ومع اال لااضنأ هطرتنم و رييضلا شمل ىن وك ورتسم امورشلا هزهو دلو مل هان: موي لاعإ سرعلا الك اروظ

 راحاو



 اموئمتقذو جيلعامالا بلا ءومل وقباكستارمغم راع نوف ولكزاجاو
 امتع ثددحلاامو ىارهشملا قاعنتم اهنعذ ءريحرتتملا ثيرملا محو
 يعملاه ميرا نا يدبصملا]- | ومزعف هول خد ناورمحرتملا ثيدحلاب
 . ىسا هرم نا واارغوارسمااريز ليرضز عسكر اقتسالاو ا
 تانلاويلأ مد ناالولوىارسانلا مددلا مك دالول وونك ارنع هندريضل نازووأ

 كيرضرود هك لاحلا هير بز اناةددريصلل ام عمرا اسانلاهها عفرب ناوا

 داري نحو كسلا كتف حمه ود اخي وتكو نالا هيرنمتام يانالااربز
 ُ رطل دب مضل محلالذ اريزارض تررص وك امواذلا عمزعد هنلكالام

كؤت : الع علا. سل ذار اج تومص توصولاذأو تررم طولوكو
 5" 

 ثورخلر رمل درت ل كنال توضلاموا توصل اوا توصنا هلاذاذ
 ازملو رجوضللاجؤوهو هيتررمللا ث ازااماو اعنلا )وان ن وكيل

 درصملا ف ونا للوالا انو ص هِِداوا هن مو اص أ"كباثلا تومللاوررخ

 رضي لاغن ىلوفكاموا ناريوقترنعيرع هرحوزعئل اريرذ لعنلا, نمل !نمالرب
 لام اقدرزالرنف مهروم الجرمانلإ لا نيحلع رعاشللا لوقو باقولا
 عوفر مريم هشو ايربطل بوصنم اريرك اييزارض ككوفو اعلا لون
 انورفموافاصموانونس اعدررصلاو هماقمماقلعنلازو الردراص املهنال

 لعفلا يل يزح نال لآ انوقموااذانعم هلغرعر سنا اوم مل خلاب

 دو اىني وطن نا يااىنت ور غ سمى ذ مولخماعطاواوك رتل
 ملا ةداضاف نجيعّئَلا نإ لاب اورتمو ل وعلا كو عم كنا افآصم ٠

 ياو روت ميلع عفو نملاونص رهط هنم خقو نمل كرحلا بسم نال و مهاويل
 انو رقم ملعو كاباىاعد ىا ىاعدلفتؤانر وتكو سانا وردا عشد

 هديل اناصمد لجالا غاري رارنمل اللذي ءارعا ةياكنلا فيعض لومكلاب ٠
 هيلا عاطتسإزمتيرإا و عس ويل عوس ليم ل وسكر كوتو لخاضلا ركو عم
 لالش وامل هباعد ىارتطل ءاعزعناشسدالا ماسببال ىلاعتت هلوق و اليس
 مسزلتسملا بوصنمل هنوانع او لإ هنارتق اب لعمل نح اءارجنرمب هنال
 تالوى اي وسع وهاماءودعملانا عمامتنت ةردعلا ير لأر اهظال
 لد (موصتسؤللا ال اغار حاوربظ ملل هلا نع ةفيعمم تنناكامل



 اور عرز حجل موي برنو بعونك سيبو هفرتج تاطلل اذ انعمانيا
 اًموجمواو شمول و اعانل مس اوعنلا لوزا قا لس الانمى ان اد
 مرتك راروز تورد وعم لع هدداقنأ ل عدر ريممنجؤنس موو
 هد اضل اظل اج هريئعام دال هاف حاح الثمن اك نا هدا اعوهريخو يت الثلا نايلع افلاريس |وزنصمر و تتملازعفلا ئقرفال هنا لعنيل اخملا هن
 هب ماق نإ عيخو زخارف امرسكو :مومنةس اد خعرانعملا ذرح لاري
 د اكملاو نامل مس اوهوويدوا )وعملا رس اوه وورلح عون و تشساام
 هب ماقزمىلعةلالرلل ل ثرخازمز نينا تشم اامو ءارارسكب بهرضل
 مسابزنمشلل ةفصلاو لضفتلا هسا ثورخلا يع ماع هاوفنوزعنلا وثو
 لعنلا هنننإ لي عاري ضصو وارغص ناف توشلا وعم يع امر أف لع اهل
 لظض ائلا بيرامل أب تررم الواووع برب وضل حرب تررم لاقيبالذ زييح
 اقلطم علال ةاص ناك ن أذ مص ولما ورنعصنرأ ناو يال أ واير
 عتاورييح م01 مادتعا اوسو الاضتسما'لاح ما انعام ناكاوس أ
 :ركبرو ناو ياا او ارخغوا نالاو سما اريز برانضلا اج ونك ل عفلا عشت
 ونك قد اعارنروولو رقع او الا فتس اوا الاحن اكن ]عل الهلض
 تالا اؤ رج ين بر اصاوخرم ازين: س ا لعو ارعوانالا اورمعريرت برضام
 بدوسم ومواع واارعواناما ورع براصريزوتك مدع رت ىفع ادْعْوأ
 واما وج كوفر زع و ىساكإ همركير يلا ورع برانع لج رب تدرم وكم
 هناوداز تضم وتك و برانم دب ياارع وا نالإ براض براضال مأ بياض
 روك ىلا طورشلا لزم دلل م نلامس ردع وبتتع ااناد زلت“ ضنصوإ
 ىاكازاجأو [نطميوا طورتسلا نمالخا ذا نال تسلا و ت اكرخاف ديلع هناك ملل مدرس اك ءانعمؤر هر انعلل هبل ظيئيح هنا
 روهكو ىلاقن هلونباك ست سسماااريز برانمانأوزك انيص املاكا ا ولع
 هجوخو ضاموهو اهسأرب بوصنم ويعار رذ رصو لا هيعارذ طسأب
 امهذاعقاو ىضالزءزل ا خاحفاون اكامرعزؤي ن ا.لاحلا ة.اكح عروب
 نعت ال ةروكزملاطورشلا ترجدا ارم عرانعملا ظلي منعربعتم نامزلا
 نيجولاب ىرقرفو انعوا نالاربز ب داصأ زو لوم ,فاصاز وك هلمع

 نبدا نا



 ما ىنشمولو لالا زعتلا لعزجتولا ءامسالانم ثمئاتلا هرما هل امها نا

 2نشتتلاعدزالعان ةغبم نمرثكتلاوةدلا بل وحام وه واًئوتع
 امتع ارملاوخلا جاوب رسل و /اهلالحاويلااًسابل بلل اخاءلومكنيعلا
 0 .لوعدوا اناس [كياوبرانمك هنا ممهلوهكملارسكب | اعذفوا
 اع[ اذا دازاوصرعا ذا اسوس فييسلا زصند بورضدإ وفك, نَا
 يرعاوهزم لا نتا دلوعل نييلارسكو , نلارقشن] هنو اذشلشلا و ةرثكي
 مسارع :ن لو متئل قا فاثإانكك امرش زاد دير اه نيلمركلا شاسع

 ثار قارموهو كن دازمذ كاد ريخوتكز شن زو ةجدرلأ فير ولعانلا ٠
 عوج وإ شمول لوعذلل مسا عاارلارذارورزنو هزم قوهزو
 نائل ديم ركمو بورضك ولع عون لعذر رصمرعقيساموهو
 و هريعو قالثلا نءلوعنملا يسا يريم وو تسشنملا لعفل اة قرفال نا لع
 لارياب ءرانملل امنعلب اح هريعزووال وععم ةنز ريع ءاج خال عن اكن اهنإ لع

 مساع ا رخو هرخإ]مذأم متثو ةموهنعم امم ةغراضملا رح
 ةميشملا ءؤصل دريدا ساورسكلادبب اكملاون امزل مسا ولخانلا
 مس ًالونملامساولاثلل ليغ ىا! رب طرشو هريلقبرم اكلخانلا مس
 يشع ل وعمه وبل ازعنل ازهكلوغعلا سال غو هناسرمدقو اع اذلا
 كل[ انكلارغوان الا يع بورضم هرم تررموكو هريع بوراعملا هاج

 رمت اهذانس !ريوحووم ةؤص) 9و لعاشلا مسأ. هةنرشمملا ةفصللا
 لع اذ هنال مذرلابمىجو هلصاو بغسل, هوجو نسحري نو ارقوصوم
 -  سيزويمللا داسالا تاوحو تذلابىنككو هلوقيململِو نسحلا ذإٍؤعملاو

 هب وعل اي هسثنل الع هضاو هتاف هجولا ترخاو اًرسح اربز تعجل
 دالو_ليصالا مل وعم نال ىنعملا دييجو هل بلاط نسح وهو لمعلا نال
 شم ا: رجلا نال ةذ امص أل اي هرج يعلو ملف هب اهمتسال ةيلح نيل إلخ هعدر
 ةيصلاذا هس لاول ةف اصامزلب اليل عقرلا نعال دعنا نع تالا يع
 معوفرم لإ شاص ميت ودانإل مسا نأ لعاو اي ومع سراج و اهعوذر منبع
 دور دز رثك هف وصوم وهما دانس ال وتكمرلتسا هتف اذماو فحم
 تغضا مديزومجملا دانسالأ تاوحم هزيم اقم دوت لصالا و رصاقفملا



 ةنئصلا نالاورغ براصدب للاي أ/او رع نسحر.ز لانقي']ف هنم ىا هحولانسحريزوح اردقتوا هعجو نس ديز وح الفزلاؤوصوم برضا امسي ورصا لع نلاس التعلق لو ىنااإؤنوكتالذ لاهل نم: لل: تلل كاملا هبدارملاو مالا ل حلا, هيربتتملا زفصلإمتتخو مرسلا ةفصلا قركراج ]يرحمه و رس انا دوحتد لقد
 ٍزئيحِ متم الذ مسالا ىله ةفصصلا ترحرق ورص اق لعند اهلعطزعةذوخام
 رس انتل ريزب تررمرصاقل الع نلمس اي لاقي هس داكريمصالا

 تقر اذازويولخرلا سنا عذوضعزل لح اهلا مس ا جرف افهال عرش اينو انمعضل نسح ,ىجوديز لاقيالذ ةوصلانعوارخولا ىلا عاقلادأ .
 رص وك ةةركم ناكذا ل وعفملا. رشم عيصنتد | امج ريل نهال واافم وصوم وصال اجب الع اوبتما أ وكترت لخ ىلا مسا
 مهحو نطل د نلاقي الذ هرثكب الذ امن :راعوه لا, ةورفسص حئاكن ااا ٠ اهيسلوأ ةذانما ارخوا اًههبو نسحربز وك ةرككن اكن اازيبزغدا هعجو

 طقوم ةخصلا )اسم نارزعاو ككذزيتملا هيدام ةذاض' عاتن ل اهسوشخ للاب با هحو ن.كلريز الو دجو نمل زبزالو هبا وجو نس ]و ظ
 اكلونالو ةنال. خب ناش! برنص نعل اوح ا ةننس هزوتت راحوا هايم ايؤا نختار أمأ قلو :ل اهم ةدرتت وا نسحلاثلاباما ةفصلا نال نول النثو تسد امر شيم اب اهوكزنؤ عج دابرتيلتواسدارك ام هنمرمفننال ور كلا بزتالروم انعرطمنلا
 اطفانعمواوجول ةذاشلالب ردريوادجولاكلابام |ونال ا ضيا لاوحا نس
 لعاو نرزو لع انو ضيوش وكس ولطبو نسكب زير شسم ١ تيدتلاوعو ماك كركذ تود طعل د نافرصااقزووا برانصل ع اذ مساذ رعتمزم غسعز لع افلا وْيَمَل فصولا نر: تالوطملارعرلطب هنأ ' و رسقو ئرعضو نسح [بشنكا ةزئاج خضل ا 3 تيناتس ائزلا جيرالا انيس عنج زين الشو اكسب آلا ويصتتف ويب مج وكرييملا ف انصمل ذانعمو ا هج ولرزملا فانصمو | بامجوكأبز هدب وهأملو ابسالا دجحوكلاروهد
 رارلاطحاشو فلفل اره اطكت وشل لع تل دوا عوفرم لإ تفيصا١ ذأ
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 ذل ْ مد هقلرل و لغد رع بازاموهو ل يذلا مس ارسد انا ااهديعل ىأ

 كك



 شات وهل ضف متي منك ل خو نعسان ناو هنافنوحلاو النعل م اهئزثانمملد
 عازنا الث ]هنلامساو لم اعل .نارئانب اما ةفسلا وروصملا نال لم اعد
 وثكالاوهو لوالاذ غراضملا هي وس اموونم املا هي مسشامو رسالا نب يبللام
 نتصل 5 لوالاؤ ومالا ىنعم ليلو ,كلعو هغدووعماردز اوك
 ملجم نعم لبتو دودو فاطم فرظ_ ملوفنم كّيلعو اشم ا هن
 وهو يناَنلاَو ٌمحرتل اونعضن | رعصم درو ارريصمزملونف م ريوروا نت
 مرتع اهرسكبو نييزاهلا دنع بانا ظن دن ادد و كاش زوذنلأ
 لزم ويناثلا ف قرنذ او لوا رعب زعم ناتشو ةعاجرتعابزمبو
 راملاب ف فيل بقذ !معزعو ءاتل [ضقواسر مو اهلا تو تاب 1:
 نياثلا يفرعغناو لوالا جونا زعب فاو هوادلاكلاوراتل(لبقو
 ديرو ريزولي تلقا الاول اقارهو لعتلا وهو هايسكؤمملإ مس !فاذخنا] و
 ىلإ يعم نعرخ ابالو بارا هتف مرنم ميتزملاو نيررصم انالرجب دين
 ميلا باكل لعن ءاوند اكسل هزع عانت ىاسكلا زوج داهلاذ؛ ترعص هنال

 اعنورريعرسانلا تارذنا ءاكتود يول ذ يالا امي ارماشلا لونفيو ]بل
 هلع نموح لذأللاركوماررصم نوكذاقك ةيالل قدا باث نأ درو
 اياقركك ركع ههنا تكلاق هناكف مولع بونكم هن! طلو ةبالا كتم اهرما
 ارهغم هزي اروعوم وأ هنود ريحا رشم نوك نإ هك تيلي ىولدن او

 بمن: الو قلوبكم نو :تزسياللعنلاوسا نال ةة ورك اكتورب هيضاز والو
 تاوضملا رم اورداني بيم سانا مانو هصل اقيارانمملا ةباوح ف
 ا وواهاوكركتنلا هضعلخ مزنل ارو ف رعشن ورنمل امو ةركش هنم نفل امو
 ف ا/هنبوشت كوتط هنضه» ني دمدرعنلا مزتلاو هوو زشم حركت طمزتلا ا
 <ًاحواهونكو تاراشالاو تناريملل ثيرخلا مزتلا ا كاردو لازن
 | ذا وصكهزيرغن لاهور وشن كزتروو هرمكتتن لاح نومي نيومحول ايهنصعل
 هنونت نكن يهلا توكسلا تكس اواهدنونام [ًيوكس تلسا هب تددرا

 ىامدا كدنع اموك ف لع نار :عملارورتناو فرافلا نماثلا و مدايسلا
 ريزونع هنعرزجي العوا هونارادلاغو انكر نع وع مازمتسالعوارحآرادلا

 ىتارتجلمل ناف هذ ايانيذلارف تس! جابو هوحارارل اقوا كدزغ



 فاوحو هريج ةلذقامو التمر يز نوكر وبار زع وعل سسزرازلا وا يرزع
 أهترجن امي عا ثرحو هل امبالغاف هنوكدكذ عم نويشوكلأو قئشخالا
 .لماهلا ]قو همالم يرد فوزحلا رقم | نع ةياينب نالم اعلا مرهالعاف
 ناكولو ًسلابجرادلا يوك لالا مرات انتم 0 لوا جارلاورقتسا
 ىاوش ناد «رلاوسضرأ, اج كين فر عاملا نونو مشتمل دولا لماعلا
 فرفلاؤوتلارملا دكون وهوزلا عج عل تيح 4مجارهرلا كبح
 اركزش توك ذا هلماع ليا ارتنسمل الوبوملا نأهنم 'ةلالرلا هحدو

 . بسال ريكونال ناش امام نزولا هريز وتل نلوقتسا عمذوزكوزمل
 اتاارزيس انلادويح وب لاز رقلاحلالاط نالادن: الاب جثرلا ملح لخاذا
 ثرحبدلا لكن مثدرحرتعلاس 'ناكامامّيا ةئال عقلي ورررصملا عسا

 نآ/امولمقم و سورضمل ةلعانللربئل ةزباز مصالدم نام اوم أل
 باوثلا ورمالكلاك ثرححلا ةداز نا معونمومز علو فدل سدح ظ .' ةرقو ةرايا هرمك عمم الع

 ريح لق كشيغي ةرعصم هو ادزعد كم الكا ولاق ءل ومك ىدارؤئرلا يو يول رتصملا فوم عقداذا ناد لع لا غدعكد ةناثلو
 لل عاد سو هر عل زمن انجرح ومزكمسا باهت نإ هل وذو ا اكول
 يو هنمو ءاعانزلا ةياطاكيإطعرودو ءىنع تولل هررمدازوكا هلوقو
 ا[ طي دسمملا قالطاو اهههرقت ناخد تاايوضملا هزملا ورغد او دككذ
 مهنال اعاجي !هلاعازن انج ىلظة كم هلسلا فزع الحري ركءاصم نا زموظا 2 وكون سحرد لا اسم اوك مىكدلا عملا او دبملا اماو قيفح
 ثلاثا ليعو هلهرر لاوس !قالطاو امارس مهورر صم قبح
 ارعر 3 وك عملين الح ناكام اهنا جا | جدال هنإ ين هسا عد زامخحلال
 مركو ةفاضالاد لاولوبذ مرعى ررمملا هتفل اخ هرول العد حو قلل
 0 الار تارت بروست يح كيلا
 ئىيمارشورخو ع او لصفاك ةدايزؤاو ةكرات ا ةلاد ةفص
 نيلاثملا ميدو لوتس ا ةرثكلا ف زحل ننخرش اورج لص الاخ



 هراو يدىقملا ورصاانفلأ ناي ككذ هم ذوهاملالهتنلا لق رشال هن لع
 جوفرملا ف هاذ ال لعتلا طل نمهزخام ناك اورورجل اون ىلفلا نع
 زعاوالاّمدكتمزكأ اوك هزت شا و ايس اك درطسوغرهالفلا
 سانلاروسلأ ريز وعلاجية مولا زم [ضفاديز وك فرط وارق
 امل لوقت الفرريعمىفال هؤبأسلا ةلثمالا ىاقرتدتسم لع اذ لو امسننم

 هيد«

 سانلا برش ارز لوقت الق هبل وعدم الو ًسحرم انل ,نسحاوبر
 ملع ا وعبر ناىلاقن مل ون جاولاق ازوهلو ةزيرعلا لاه ق كلا هدا الاسس
 اى هيل وعملا_فيإل هنا عاب الوهمم تسيانعن ا وليبس نعل نعلإو
 نوكيد ةفرعم هبلأف انمللاذا ديلا فانمياموصيزغد اناث كاان انعم
 فوزدتل هيد ب وضس وهز زو وهو نجل ضم لا غار ضحربرّنلا
 سائلا را انالوّمت الف كل لوغسس وا نلنملالددو !لخا هيلعلرب
 عوفرص خالو للا و رعانلا ريس اانا لوتت الف هرم ملوعنس خو ةارق
 تررملوتفثالذ ال صن مرييصو ا نافارهاظامسا فرعالا ى هب ازوفلم

 لصخا] 'ءانضمرعت ىضذوم هني لاوعلالذا وهوادولا تمسح الحرب
 قوسمىوضج مسا ةنص نوكت نا العن انهو اه اما ككذ يد زوج ١)
 تداعب هضب ا عالضنم دعوهرمو ماهغلس اوإ ؤنزم ىىيشسو |
 م ناوعلذ اربز نيعو هنململا هنيعؤنسح أ الحر تبار امون
 هال كلا هاب ىكياليج, تيارا ل ونقذ ناب هنعمل هذ هعن وم
 نوجا, نسح ا ارخدر واررتبم ءانيرعا العاف هيرغن مل ول انالو ردإ نحوي

 _ لضفتلارسانائاذاو لكاوهو نينتيح انزماعد نمر صنلامزل ٠
 .تااريزل او رضفالاريز لوتتش هلوهرم ا وجو قي ام لايانورتفس

 .. اراكلا و طضملا رزه و لض انالاوا نولمقفالا نو ريزلاو نالضفالا ٠
 مق 2 1

 اضالاو لازوأ > ج ناك وارضنلاو اتادديبفتلا ت ارمحلاو نايذضملا

 دير درج زي نوقتش ني لاوحالاييإ وج هركذو دز ةركد اذ انصمو
 ورح اوإضفا تاردملاوا نورلاوانارنملاوا ناريزلاوارنهوا
 دقو الا نعىا:قباوريزح ةرخدلاوونك يلع لضنملا فذحيرتو
 ارمدز عاوالامئتمؤنكأ انالاق مل واخ فزحلاو تابلالا عيتحا



 الوربلا اناضمو ا ةنفطيتسااب ديل نكيرلاذا اوك ارو عروب ماو

 لوقلورضفانعربز مالغيوو از شف ازغ تونك دلعاعم امرت بحو
 لضفانو ريزلاو نيلجر رضا ناييزلاولجررضفارز ةركتل فانمللا ل
 ءاسرضفا تارزجلاو نيتارمارضفاذ ارزمملاو ةارهأ ]ضف اردو لاح
 ك4 | قب اطلل بج نكربكتلا لامر اونس ل رجا انه قملاو

 هيزاكلوااونوكتالويلاغن هل وذ امأو الشم اكل ضف 0
 مباكركي لوري رقتل او! نرفاكر تل ءالولو ٍرفاك قرفل داربقتلاف
 ىلل وا وهو ابهرعو ةفيأطلا ناو واذ هذ رعمل اذ انعمو ركل
 لاحرلا اولمضف ١ث ومب لولا لكلا لايحرلا ال ضهناريزلا لوّمتف
 (شاال قف تاريهلاو ءاسلا] ضد 5 . اشلا انف رنسهو لاجل لضفاو
 رقد نا معن لاعرل ال ضم اوانبلا تالت تارزدحلاو 000

 ناورميئتبالرعا ريش الاورعق ناإ هو فكرتي اطلا تعال عاذ وما
 لضفتلاو دكر املا داري زتحا رض ر كل داع موس سبل دنا األ 2 ممالداع

 تسل و ةلوقاماوميميشب املأ ف ولا دولا يزال
 تاعرم (ملعوا لآ ةداب لع رن اىرلةزعلا امأو تي ا 3 '
 لضنتلا أية باو لركملا ذأ نعاازبم لو ذل 1
 فرشو ركن بعلا مهن زحفو هبيزعفاوزعفا امو كنا اناعناالو
 اررذتو لفشل ةدازلا ءدرتك تا لعد مالا هبرض ام يأرجرا برضو
 هب موفيز ةبنلاب توافتلال اق قا زبعملا توازالم فرصتنم مار“
 بفرشو يرنقك وعنا بالو ثمل سبعالو نولؤعلا ريغ.

 ج.رحرك الربو الورامو بك فلج غورتعو كل ) سيال ولع
 ل وتكد طن ةدايزلا زم درج هنال قطن اكاررقت هلفنلدرحريعرمالو
 ا يروحو دوحلا اهريرقتئال اريبرقك 0 اىرالروعو 3
 0 | قمم ف دكا الوله نلِقأم عاش او امرك . يي 1 0
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 نومك زغملا نا عم انهن لغلاف ككة رعد كرربيككتو و 2

 يد الع ليعمل رثوارل اع 1 <
 اهنا علاه اوان وعتتس يوزن ل 2-8
 ىالع ظ ا

5 
 مان



 ريازال ذانوممق هزرث فري هزل اريمعتل | خو هوكي ق انرشر با دز فالخع
 اًمرخك اممراقتلرياوزلا فووحير ونقل الا هل الد تللاشا املنكأ مذ
 نصت ان غت_موسإلو قرارف لع معج او تن فمان اودي اردإز تاعج
 آن يعوانولطعزادروالو ابرد توات ال اوتفسشفح نال تامو فك ىقعملا توانةةمريعروال 5 رسلو سك رصتمر يعزم ولظو نأكك
 عيادي للم يتلو ءانهرمو برش وعنملا نبع افديزراق جرزالمراح | د مفتن امو ااورإ ا, عاعامونكويلا اًمزالام ناكأوسبؤس الو روج
 ياريش ؟فرواكازكا ذر اصوعم عقال لوحمقالث لعد هلصا هبزعتا ناو - دحار وعمان, ال ديزي برضا رعت ءلارجاويرب برضا اقين ]عجل عاذ 00 ادا فيولا از زوكمنارءاوابببسؤحلعافلا قصر :رارز ماظعتسا هنأ
 ضاقلا مىدر يقن يزل عمزيدو هدوججاودارام غلا رككذ مزتلاو ي رثحلا ىلا اقنب عم_ٍلطلا ةغيصملا لوح مثل قنلا ال ةروريصصلا ةزمهملاذ قرو اذراص

 ء اوسورتز نيسلاريم الاقو هلَوقكامرتصونأواملعانلا ناكاذاالا 1 :هرمال رلع اف ىلابلا تردز هرمالا ةروص ع هن
 - هزهزودرق هلا سافنيباو هلوثي فت اواق امرؤملا نوكتن ![نبيلا ببحأو
 هنم نيل و نالؤزمصلاوه اول قرف ككزكوشو اًءاس تارولرملا
 قيلازم هاتعتبا اماول اكو ازكي نشو صل ورمل وف نرج)ا: لعفرييزم هوس
 :ىبمئاتلاو ةدابز اوذامفما ومرصتخإ عمه]كلا از مرضحاامو
 نايس وياما هدم, نو صك نيكوُك هريج يلع وير قتفالاولاضفالا نم ريلغ ربامل ند وهن تالبت عتتل ا عيص نا عمرك ذ امو لوعزللا
 ريس تاما ير ايوئ وذو اًسراف هز ددهور سل ل نموملا نامسأ
 >ريلاراعزم تنل ار صوتتدرف + بنت عارزلا بحر فانكال اطوم
 0 |عررربصم بصنيو هوكدراش ١ ببيع وا نول الع كربامر

 >رشاو هجارختس أرشا امل وفن ابلا: اهتم وتو هوغو شاملا
 لوعنلل يملا و تملا زكو هترتك ةدش او هز لش اامو هجارختس |
 بضاممظعا امو وقتا نارثلا ام وك اًكرض الومنوك, اهرريحم ناللا
 ْض اثلاكفالا ؤ لو الا عونلاكف 2 راوهد ريدم مل ارق نا ضف انلأو

539 



 فىجالاللا ها صوتي اموام نعمت الفرم اهللو هانعم توائلالاماماو
 رعملاو/ 5: ررصمب هرجع لضفتتل ا ىلإ هبل ص وتد دظنلي هنم_220ل ا
 للملا سلو عذاشتلا ف |مصق ٌمِمو اجارخكتس ارشاا وعد وتعتشا ريرمت
 التخاوا ]جلا غانافت ازنااو نالم اع ههمش د ا عغلا نم ءزانت ١ذاو
 رانتكىرضيل افزئلاق لومممب نمانرعواامهعرشان'ام:هيفاملتخا وا
 نالوةرهلا فدح عانتم ليعوهرموريخ قر ضيق مزعل زواجنا ل اغا
 ةوهس اًوِجو ف زج هرييطلا ثدعم ةوم را نعزب اجركزلا لمقر ارمالا
 و مشرضز وك الو رز, برضو ترطصوخع م: وضتتسا نا الح واالفنل
 ماصرميطردو مضرت تنكاذ ال وفكرعشلا ةرورض الا رب, رص
 عئاو !نادن عن غن سارا ناو ياال او ىدولل افمح إلا فكك اراهج
 الادنملا هلصان اكوااممع ن اررزلا يف بعرو تعروخ رسل دئذح
 ودع و ىاب اقبرصريز ناو تكوتكطوان أك باول ماعلا ثاكنأ
 10 ا يش! ايام قا ريزورت

 لاقي عبار 22و 5 ليرإل ف ذح نورا قانا زاوحر هضوتيل هزم هركل فاسصا طزصال او ةررعبوضملا
 . كالرورج و بوصسو ءوفرمرو دح اتع ام وراك جر ضيق ه قيس
 أردو ماقوخك لدالال ونعم هنال غيير ميوتسالفنل رحانن او روجيرم

 ئليلا]|نمو كاوخا اه, تبررم 52 ماقوا كاوح امميرهو ماقو اكوا

 الو علانهالا زخلا لفتح نو نعم تووعع دلوف |مرمومشس ل اشم ورماام
 ملون نيلاع وك اتم هيافاورذ اموأه نبش وزعتيلالاثمو
 < درا ةيفاعواومع اختم سااوعداو هللا وعَواو يدحاواوجرا
 نريبتل او هيلع مهاؤطص ل وق ل ورعيزوزتلأ قيانمبا هلام ور سخلو
 نيشإؤ الث تعز ادتاف شي الناو ثالث ةالص]كربد نورتو نورتو
 نحنبب ل 5نيدرحنم متبل عزاننلان اهمالكر علك ورردصم وؤراغ
 طسونم الةزوُوبلاو تبرصادز رك مرئتم وعم ذب و هواعو
 لاكاج ىوكاو يرعمبلا نإ, فالخالهنا و تمركا واربز تبرصوتك
 لوما نوكيناربالهناو امس رانا ؤ ف الاحلا ان. او نيلم اهلادحا

 . ا«



 هنت درط ) دانسالا هب ولأ يناثلا لوالاوه ان ال ومعمل بلاذعلا نال رخاالاب اعدح ارك( نيس انبإب عزانت الذ عزادتلا قديصيلامزسؤكل اًلطم
 نوال كازا كانا ىنلغبا خلا نما نيإذ رعأشلا لاقاذهو هل لعالف
 ريتعاو ٌككولادكاتاوا كونا كاتال ل عزاتتدبإ ن اكول و سيحإرسحا
 موثلويسر لع ل يللا هنيذرصتنم نالماحلا نوكيناربال هنا هكض قل
 هتبّراحا »ربل نعو عىخدرم اهنيبالو ثلماج نيب ذات الذ لاق

 ىبسسفلالو ورعلزعاو نسحاواريز لاو نحااموكبجتلا عج
 ارّةغ نعمل وطم ةزعو ( برع وك نيد ىذ]كوغقرل ةدونع حوفرم
 لاما صن لهشلا مشب كا درع يدا رلللكترذو عاجلا: الخ
 نترض اوكار حبوا همالغ تييرضحوا هّييرنص اييركا لف ءل ىسالا بفد يأ بشن نعر يصير سل المواقئاس رس اريح انصوو ا الغد غتشااذاو
 ناشم مدل بحو همالفنوا هب تررماريزكو همالغ تيرضوأ
 (ة)ةقايق يردك هبراموا هبداص [ناودز ضصوُلا لاسم درم امؤعنلا
 نعزي ملأ ليلا اخلاص هنوكريضيو رخو نال السلع نارحتحإلف
 ضصرا دز عبل اب محو الماع اوس الف اماه امد نال هبال ةبرشملا ون ةةاصلا نإ ونس حرز بالا هوو هبداصتا ان ابدزونك ككذ
 تعيب ائاو انها يد لجل هنإل تريل وز عنلا رمساور رصمل اك اهراع
 هرييضب رلاغتش الروكزللب الدوري لناص ثوذحت قاسم روسالا
 قيعموا هننرضاز رز ونك لوعمو اطعل هللا دارملاو هسيئاليعوأ
 ,سالع تبرر وك نو تزواجإا هب تررم اريزركذ ارد
 ىلتن ا ويغل رح اننا كره ارقد كمارغ يرض ونال تنهايأ
 هنةمعاصتخا نع مثل صنذملا ل رولود الاعفلا صعغالام
 قطار از عدمرلا هع ناوكةرطرشملا ن اكدكذو
 مايؤسالا تاوالةرويو هافلتوتم ايدزونكو هموكاذ ءافلهت اددز ىتسونع تا وتساوا ةرطرتب نس و هتسرلا ريز له وك الهو ةريازلا هةيدانلاك

 نو ءاؤقذ ركذاك جرت راه رود هض بالذ ةرههالا ككذك ٠
 موشن ارحاو انما رتسلاوتك ةرمعل اى وأهل عقل اامىلتن أ هبط



 . ماغالاو ةخةيلخت ةاجطع انطاعزطتوا هدأ اطدز امو ةضانملا ام َو
 هتنضآف اورغ اماوايدزت تيرصوت اًمانامديبؤ ضد نم غن مك صلح
 ونح نضطاعل اكل. و نيكو ىتحو الش نماهرجنام عطقنإام نال جف رااوعرت
 مملالوفشملان اكدارصتص قل ملاق هتبرصارمز ىيح مولفلا بر

 ه.رضااربز ونعرنولل هخصدولواعرلا؟يرئلاورم الث املطوسملالموأ
 وصنع عزت اءاو هيدأ هعراط9 ههراكربعممللاوه هنهنالاورعو

 الهوهوا نننملا نع ةسلطلا .املا زابدالا مزلتس عر نال أزهخ

 رم املادننالاب فا جد مبرمج ايت ناار الايدعذ راصجو مسانِفلا

 هال زاورغو رثمتردزاذاذ تمرح عزنا اذكلااذ اك دبه بوحدخ
 نع جاحازم 3 دننار له رن له مكلاردصئاز ريصلا هلام
 10 رسما لبيت وبال هضطماعلانل# ايلا رضا
 موس فلينا هل غسع هوأعذ نال لك عر بحجر ث' 2
 اهريدام عيامتش مالك رص هل ة ةرمعتلاام تال[ سحاأم دبر ولم و

 ىغرفلام ال سل ردو اهلبش صعد نا
 2 هعقروه يقل ىا اروتسأو اوريرقت له جاب مرعل كانا جو 0

 زعل عقوروس يع ا ام رآأو هرعو ماقددر

 كوالا زاجل! نالرماص ايسوفتتتي ام هندرجونملد نيمجوتأ)د ةلجدع

 تبق اويزيعوا توذ راهيريص تيعار نائزحملا جلت روصلا رس

 1 . ع1 ئردؤتلا كامرا لوا

 أهي 0 رعل كاملا وصقتتال ولاقت لءاو 0 ءالادو

 مضل :عوتمارماررقل مومو ي يونعمو قايسو طل ناعؤدوهو
 مهو ثنالويشلاقوا جوببلا كا ذربئعرلا دانس الأ مهؤن عشرا
 رنسعو 4ستفل بز احوختل دال اف موهلا هرهاظاعصوضلا دانا
 نوريزلاو امنت (موسنشاوأ ئمستفلاثننمملاو نأردزلاو ابمشعل
 سسشتلا لاصا مك منا كلذ رورمفتو نب سل !ازوطاو ممسفلا

 جلا 3 داؤالا فركولاقط نوكرسشتلا ظمل ناوركو 2 قباطمورصب

 ااا

0 , 
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 ةينؤتلاو دارشالأو علا هز وكي هدأ هتررف ام عرؤف ةرئتلا يلامأو همللاو
 ٍراوف يدين رز امج ةهاركأ ةيذنلا تثرخااذاووىبامرمن اكو
 شور طقوم دنرتتسلل وش | ةفاضاخة يدا جلد جوالي «زهورحأو
 د41 كاراخا فا ددافآ آوركذام عيجخ سقنل .ٍرضنلا«ناعل نيشبلا

 داىلإ أدل سلع كلك هديعو نادال ةامحيرستنلا قنا طرشل امرنيب نازوكيزاملا بانر ان رعاضوا همالنعوا درورخ
 هنمىلو هنجاو د تنيابز احلامرهالبلا دات ناواجخةراعتسمنيعلاد
 عود رمل اوزملا راوي هذال مهضعيلاق الخ نون اب نمدرتن تاقلطملاو
 هربوا تالورصننسو يطب يكون جدال نيعلاو ارسل !لصتلا
 0 00 ذلا بدنا ارم ارثل ابتاروماملا ب
 نايل اوك كاثل | 5 لاحرلا لإ (حومط هس ننكشتسلامع اهراةراعشال | الع جعبلا |١ امه نقا د ذاناوهوكوؤقباسلال انما
 ةئآلاو مل .ولاد لكريدلا تراشاو اه انلك نانو وامن الكر
 كرير لاو يال نأ لارتحا عفرزكو اتاكد الكركادافاننيلكامالإث امزك
 تاريزلا رصتخ الاقفالذ اماحم رح اول لواحريعل ناو نينئالغالاد امم ركولا نوكيرنا الا انك والكركدال هناجر لكاركا نمزتجا

 الكامل رزسسا ام نوكين اوني ريزل ا دحا ذل 01
 داعي ص امم لضم كاد اودالكورك زماعو ديزت أم لاني الذ علك
 ريغ رولا ن كين الا زعركوبالو ةنباسلاة اتم اخ كرولا
 تشاو لماع ا لل ار ويشو هتارب ايزك نوليال او يتم
 ملم اهب الو ءلازر النك ال ملاذ هلكردز ءابح ئالثع فالخك هاكر يملا
 كانا هضم عب ةاردريك تلا جرسلنرآو راو لعرب عريض هيرشي نأو
 بهذو نويريحملا هبل به ذام ايودواما تاراذلا ىااراطم رك ند اوناللو تالوطلل ترش فان نلاركاندلو افالخ ابر
 دهككو زكام 2 نواه ريكا هزادتم هاذا نااها لا نوم
 نءريكؤنلاو دوه ركولات وكن بارد انلا اضحك يمول ةيغصلا
 بحر لك لوح ةرع ل اي راج لغو نأ موس نومك ةهاحاالظافلا

1-١ 



 هارب تصوكف الو لوالا طرشل !انننال رلكاّمر :صئالخ
 اولا :داعايركون 5لانقف ولفنالارركوتلا نييرقىنإتلا امرشسلا رائتنال
 كلا كيد بابحو اكءاك د ضرالا كدا الك مك لوالأ لاثم دغ دارس وأ
 فال رسالا ريك: :عتلؤ رسل لافقذ ارنل ارطف مرش تلح و أف صانعص
 صو درج ودود ععمنا ديفا مدل مرر روما

 اياب باسهل ل ععرركنلا هزل ]لالا .كاناعمهئاثل ارسل ضصرمد
 وهاورحاو ل بسلاو مايل ةعمز لا)_س اجا حل وك اتلا لانو اأب
 بوماررصاوك )هرلا مانيلا ثلا ني ده ا مريسالاو ن اًكاوسو قرطلا
 فا ةلثمالا هزه ام فم غن اكاوسو قابس (مرعنرخد تكن رطل ما
 رح 2 7 لايعداعنالو كويت الك نوبات سالكوتك للا
 . رم وسر لدمركو نو ونع يزف مسالا اهي لفن اوخر باخ
 ' م انسعم اقزللا ةداعا نالت هناا ميز ناوا عاق البز نااريز ناوتكو كيب
 لصقنملارايصلا اما ذا شر ذ فالك ةروامو لو اوهيزيرم اك داظنمإ هنااا
 مداونملا عنان (ادوتلو تنس تاون فن نإ د اجد ئاوحلا نرحلاو
 |. تس اد نإ ويم عءانوهو ةذصوافصو مسلو تعنلا

 : دانس 55 1 و والنشاو نسحو سووبصمو براصكه بحاصو

 7-0 لدهريزب تررملوقت بوسمو بحاصوعمىذو لامر
 ىلإ يونس واؤؤش م دلهربو لام بح اصوا لامةيذزحربورضاحلا

 مكر وارجابزعر ناجل ةركنن اكنادعو شموع صخت يضلل قدس
 4و نيملاعلا بر هرج وثك ةحيدم و ارجانلار يزني أج ةفرعم ناكذا
 هيأ 0 لأ ةىساذو هريكونوا مجراا ناؤيزرلا رو ههابذ وكحاوتع

 :,لسسلا كربع اناريسمللا وك هبلعريحزنل اوا :وزماكةرشعو ةنحاو
 ئ ناعبالملا هذأيع قزرب هساناوتك يع ثغملا نوكرؤ و ممصعل لاك

 ظ ةفريصل وكم اعئاللو عوير هر لحرب تررم وك اضمئالو نييصاعلاو ٠

 هاج ةازجرحا 13 تس هزتلا ابا هجن ودب اتفأ ثانلاو ىمهخقلا ىاثلا ةريضوندل لوالا دريشوريزملا ةرثتكوا ةؤملق هاقررسم
 ردكزتلاو تدرعتلانمرحاو#ورملاو_بضمل اووفرلا ةئكاثلا بارعالا

 اوس را



 اجو ىبالضاؤلاوا لضانلا ]حرا يناجوتك اره ظ مسا ماووهنم مثراوس
 ايواسم)وعوستمرعوأ هذم نرعا ياخ! نولبال و هويالض اذ لج
 هننال تغلا ل دب كيحا ص ]جرلا تررم وكل رحاصوخ“ هنو دوأدل
 تررموكبانم نلا احرلا وتورم املا يحل عن رخاو مهرب بطلا ف أنعم
 د هوغو اسملوإلا جهال تكا ليم ذل ارز و لض اقل الحرل أب
 (_ م الرضا وركز اودارهالا قورماورم اهبررع اكمنددئاثل اخي
 نداؤ هتباط هتوعضويط مترا هنأ زماملاو ثيئاتوججوة يشتم
 رحأو فو ةرشع .وزئدرا ى هل اقياطمرم أم عماز فراس نهرا ةزججزو
 ةسيتلاو الرال 'ءرخاووربكتنلاو تيوتا رورحإوو بارغالا دج وو
 تسرر دهوشملا انعم ناكاوس ثبئاتلاوركزتلا'هرحاووومغاو

 دردا ويس عثر ناو هههحو نسح حرت تيرر بربس ا ىسحاجرب
 ىبسلا كن انلاوارستز دل ةرشكاتلا ىقااطورشاللا ىيرل اقلطم
 نالجربو نهدوباوا هولا نسح سرب وان يارا, تررص لوم ن وعملا ل
 :رمارم (ترررم وك هككلاسحلا اعنلا ام مرماوا امها ةزس>لاجربوأ
 ماوا| مما إسم اا جريوا نيلح ربو هوب اواونوبانس>ءاشسبو ا
 هليزعارلا ولك لوني د 'ءنؤل طعالا يت نسحالو تانسحا | ونيرتسحل وتنالو
 :نارغرجا# عرسمتلا عمن ادغ دوعفلحر ىلاح انه جرت نكأ و
 اننا هروكرلا ةذرلاهو ةنعض ضل دعالا رارغ اودع زلوتكال]عدلايو
 كاش صا ونال قفصة ثر متنا مك هنالغ نورخ اقل جرذاج اماو
 هريس ؤ او هدازلا ببرعلا تضرتل | عب تررتحا ابل او! لوقو هللا
 كوعشمإ م دو )عاف جلوك وزن هراكر تءزتلا ا عورم اير عن أك
 ةارمأ ور هد هحبر رجرك هيب: تسزتلا أو خرجه روبص ةارماك
 لدوري هديوتتم لع ناد علف تغملاعانتاممزوتكو ةرهوهنجإر
 ةتاللرعاشلارقلا كرما, تيرس ونع خروج از نتواةقشح
 ترو دب هعيوشم طجنرلا الانا مناجم وا ضح أك تعبلا ب ساني اهوا ىعاري قت بمنزل اداوفررتن مقرلا ىىطقو لا هعاتادجو أ
 عوتبلا جايحلوأو هداخئاو تغلا الهر نم نادؤقو الووعطقزوكالف

 َك



 فيزاحو اننا ضعبلاا اه ىف نينرزن ارض لإ توعمملا هرقل لاحف
 نلابسلا نطق ماونتلاو تل انثل |وطتنلاو باززالرخالو انتكالا ضعرلا
 ثا ةفرعم ناك نادعوتمرضر هداؤأ رشي نلل صراع عب انوهد
 ابرسامر عوهمحوبإ هد جسق اونع لوإل ان ركن ا نأ هّصصخك
 - ةنمصلا ريب جرخو نكاسس مداعط ةراوكوا ثملالاو رب الو بضل زم
 ترمزول اف و ةرشخ نم قعلرأ ىف عشلو مياوتلا زنوب هرودأميو ةذصلا
 , الخلا دقت ف عم نمدج الم زكر مزك] دب هيارغاز وك تغلف
 اوخاريز م اقرت وك هركؤ بحو ناالا لماعلاراركت هيب اه نال هيكون
 لماعل كت ةتْنب ل دبلا نالالرب هيارعا صنالو دلك كييف طخ اهوخاذ

 لوال لحمد الحا مرنم او ايبار نعاررتبلا واكد ترخا ةهر رصيد ٠
 فكبيراحلا! لبقك ل والا لح ال الكب برع اولا شر ايلا دز | وك
 راطلا» لوكيل ىركدلا كرانلل | ندا ان !ملوقونك رم ا( منمتوهر
 لت الذاونمالرب هير عاجلا د ىركبلا اعنا صطعر شي اى قو هضرت
 ريما عمر هيد امك سرتر تس لا قواتنا ةذاص مزلهيلهذال هتك
 اببيلاتل كاملا نعوم عي رانا. |ميلاس ركرم عمج عوج ال يوهم
 لياقلارطس ترطسراطسأو هلودونكوارغلا اذالح مش وهو

 فثمااشلاو افنلإإ لعل والالم نابي فطع الا رص ارضدوسنرضلاب. .
 ثونس ال ىدانرملاو نأّدونم |مسالالرءام ارحارصن ل و ل ىلع نابي ضطع
 رعب ل ؤينمك ,سنقب نيسبرل ىشنلانالذ |. فمع املعحكشتتساو
 كدازملا ةْدَرَح تن اكناواؤضلا نه امياتا هس ل والا نوكو القمم ارينا
 ٠ يسارعتاللا"ةكر> تهرمش !ارنل بناه الرطاو (مورحلاهخال لب هكرح
 الري هيارخا عع ناني ططع هدانا بس ارعا هنن دزجلا لعجاشلاو
 تلامس و طعالالررمهارباماقف مقاربأ ماققم تاني ت ابا ويد هك
 درك روس ا. دع ؟ مزيت اديب ثأيإو ةذرعم هال يرش هزل انالخ
 .٠ ك دًاتمملاف منال, كربلا نال ناي صطعالالري بعيد نونو
 فق نالا ىطع فال ن ونيل ورممعل يدون اذا زركو لقتسما
 اروع وقايس كني ونريجباعبالو سني وا عفربونلاذارزلا بأ

 دولت



 الناس فطعال الري برعبد ياثلرييصو ال والا هدا ىيسعنولاق
 ىساعرو ىلإ  هدارلا انصاف ونس ندد نوك ناييبا نا
 . هلا كدا نال تاما رجيزبب نوطعلا و ةئاتلا زدقن لاب امر قط مك: هوصتقلاوب اتا اوهوريركتل و نيينلاب
 الأن نوطحلاو ةروضبم تمسلو دورصقتلا تالكناسلازطعو

 ناكواورعل بيز اجاموورعال دز احوتك نكلبوقشلارود] بيو ٠
 أماو لد ام وهاان اهب دهصقملا ]ب يَعْك كلا ا دوضتعم نسل ورع
 درقثؤاورمع ماتاررعو هز اجوتك ف طملا فورح ةبقمن نوطعملا
 مءبردوصفم ما لعق رص لأو ركحلا دوصقلا هنايرنع قرصا الف

 ”طساوال,ىوند مرحوو ميلعؤ وطعملاو نوطعملاو ها اهييدوضقلل ذل
 زها ا وهن اك:لا و هدانو ره ]بيز اهوذككت اانا رودس قوطعملا
 ةياطلا لرب لئامزربا 00 رياماوهو ةطساون نكليحلاب
 ونعلكرورضع لربوا ئذلا طارص مقتسماطارصلا انروا ونك
 ولا ه:شالديو اليس هيلا عاطتس زعتيبلا نانلا يعمم
 اواسوكجيرملاو هنلكلارخلا ةس المل و الازنسووررب ناكام وهو
 هنزحررع هانعمم ع ناكما:ءوشربالو هيشل انش مارا رمشلا نبع
 لري هوخ ايبزب زم غاوتك ل عجاز لو هفزحربرؤتب مالكلا سنجزنمو
 وسرداربز تحرس و ازد ل وال | هنعانغنتمالا ملال اا ب ارضأ
 موتور مدس الراب هلا وانس نسجالذ فزخل هانكس مث نادال
 وضروضعبلا لدب ىفوانعلا هيثريالو هوعدازطعلااعإعرلتم دفرو
 .ةيزياشلا ىف امررقم وا كلاما ةبالاؤ امروكزس هتملر ىلا ليغ دوعل
 لريملاو لريلا وزكررفت ن اء ب ارضا لري اماوهو نب ايمل بو |
 ون ةبمالمالو ةيؤجالو ةلكامرنسب نطيل د | ىكت ارضذ هنص
 (مضنهل نتكام ةال صل ل جمل زجرلا ن ا ٍاسو هيلع هام هلوش

 بارضضالا) لاق ناد سارنص !ل دي هدب ام وأيرشلش اهرثغيإلا مراسل :
 نادلاوريبرمل رحيلك انالاببلا لرب سانا امضيرر لاك
 معوتيمرك) ريفو اًيوهو نابسا ل ديو(ل داللل البار اع: ورخأا ريتك.



 قسْرْلل دعونتم ركذرضتي ملاموهو الغل ريدا ليصق تندم
 اهات الخلا) اهلل ام يصانهور غرز ئاك ناسللأ هبا
 هكدا جاو نازك نارا دوق رب تقر ضن وك

 نوكيناو بارضالرين وليف درامسرب تفرضدرأي !ريخت نا ذلك نع
 نولكش فر د ىلاركز اسإق يسر اند ررممرابحالا مم

 لاو انحالا ترضفرفت وكنا وطلغوغئزلا افئللا نعال ئاطلعل 1

 رر 5ىثلدى اناس لدين ولمش هرضف »اهنا هتركاالد ريد
 نسالاو ,نانطإؤ نابملاو نامل خطلخلاّن ارمظرفو انامل
 عزت احوؤناوبو سلا ؤطغرونوكضزبب ةثالثلا هز ىفطع
 رحأووٌتبب انآ اوريك زل ازعدحاو ىو انفلطم بارعللا هجو !هرحأو

 راف اذاوجرؤ] ايو ضعيلا] ريع عدلا وو: ثلاودزفالإزم
 ارو ةهرعملا لون ريكتتلاوراؤمالا وامر /ىزضو ضدركتنلاو
 راو ماطاصر قت ارصوخح ركتلا' وو رجل ةارق ؤمشرجلا وك

 كرمت ةاكذيص هصانل ا وتع فرعا هو قبادحاز امو ةركنلانو
 تالي تررمو تادنقوريمملا :ورضصللو رم كرها 1نلا ادورهاظلا
 : البت طخماف حرتمف دابا البز تاروطكرفلا ضل" وو
 حب ونْد كلذ نلاح و رككر يلع, يمسه رس ةامعز ول بلاير
 قيؤلاوض وو ماياادر اديز تءار ونكو 6 4 ه.ورصم) رييإلو لاق ثيحر عش

 رفئاط ل ريبال نك ارز تيزصونكر طم تورماكلالربو ةومسئرببلو
 وكر ورح هنم كرم خط احالاد اناذا الاركلريرض اهريصو
 ضخ ناللحةطاحالا العدرا ذاام نالخج اًررخاو اًنل والا دبع ( الن 6

 59 انلاةستشاحرذا حر 3 اذالا نحمسل | ل فرعوأ هلوك هواك معلا 5 ررأما

 اضموينج يتلا وا« اهاطبنل دوم نإ وبر ذهلوقوة<لإ يسال ل رو
 ظ تفورملارحاطسوتب انوهو قشلا قط عرس انلا قلطمزاجخ
 ىف عجل اطل وهوواول [ وهو هعوتسنسو هنيذنتتالا
 دول وتم وباسؤ خد لكفلا ب معمزمو هانيك أن وك هبحاصم يعوشلا

 تس نوار ياو زل جوت مرو نعد حال خو مهارب واح كسر ا
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تا نسما: ددسس بيلا لاو
 

 مرو ؛انلاب كل ذاوفطعلن او انشاورعدديز

 ىوهوبقعتلاو تنرتلاو ىلل قود ال اد بترتلل
 ماسلا :ولزنا شا نارتملا كو هوقان: هتآسا عدو

 اىرنلبناكاذا دارغبش ةرصملا تلذوذكو ةرضخي رمرالا

 كردعاومابا ةْن 00

 يبعملا نا بسحاو أنس اياه اجلاه اكله !ىل ىليافت هل ونفي بيرتلا لع

 ب اانغوادجلاهنهاوقب وعلا دعو انساباه اخلاحكاله !اندرا
 0 ان عش ةرم نهثريرؤتلان أن بمحاو افاح

 انلاو رجا اهلاتةرتمورل ازعك هلونؤوسكعل عيب
 "نايا اد وزعم نمربال برطضالأذ( (بططص ١
 وكف ور طقف وس»زكوذوتك 2] جف وطعملا] اكناةريبلا

 2 2 066 خو مجرذزعأم كنورويف
 :نئاتتقلخرقلو اه هلوكأتاَو 1 اذا 0

 مداركابااتفلخرسرفتل اذ دالاو رجا

 علو 201 اق < < فاطم دل اوس ١

 : الليد مث انش تابعت كيرلا هلارخا افلا
 كولا. و ازحزؤوطعلل نوليْنا هوت ذل و تولعت هلامسالاوهو

 لون رو اهسارققحتلمسلا تلو كاتم ورع
 اه اف املغي قحدازل أو 4 هله ف فنك يوزر صصلا ولا

 معد (نك اق اهلبذامم ارجل: جك لع

 هم اخ ياخ دك ةاعلاو لغاوتح قيال |ماصلا ٠

 لاق ةقحت انسملا ي ل ل كل فراج
 ةلصتملا مايد اسل قحوا نايصلاوج مانلاكيلعوكهؤرألا
 يف ةنايوت وتل ؟ هل اما: وسما جد ةلداعملاوشلو

 ينو لابو تالوسررسلاز ونام



 . بنسلو ملوثوتكنيز سا م ارق نت ملم ارهغرزناامرلعاوسوتك
 وكن ينئلتتمرمأ (: او نالوعماوانوم كلام دقوا
 رمأب واهب بلطبلةز : رم ؤأ نوننماصونا| لوف و وخد كيا ءاوس
 اهدسمرتيلنا مطب اضو مسلما افلخرتارمتم !!ملوثوتكنيرعنللا
 ةسالالاقي ناريصب ذا نيوطاىنملا رملة ذ امم ارسمو
 قخكشلال 7 دراجي وازهرم ا دل أمها
 لزمكرخ ار عممالكلا ناب د مايزعتسالا طعرسل امش |نالانأوح
 اعمال نابو نينجا لآنه انو بببزكسلا وؤيريضنلا
 نال ةزضنم امر ماتيبعسد د لآ . اح طف تاليرسل دا ف

 ةعطقمم ؟(ذرنع و 5 رخدلانغاع دحاوغب الاهروناموابزلبق ام
 ةضك زوز لنمو تلج اء عوق ول آني تيم» لصتسملا ب
 (رح ارد رقو اهنا 1 :الاو حفماعاخر تالف للاب
 لع ماونك إي فدارم ايس مالتالاه ال ل ون قارس ايرخالاررقب 5
 ةز لو ١ب ارض الا هيف ادافث لهب ياش اتارطلا يوتسل

 ه٠ نينتنرلو مازعتس ال مارعتسا خال ذامارفتسال
 0 , عازب يأ" اناش اش مارب اه وح م ايرعتتسالا ةزقعاةز

 ةحومم ةزمِهزخ الم ىا تاب قلك امنت اونكيراكتب الاوا
 ل بل اونحال| تلوحول ذأ تادسلا ذاخئاراكسالا لع ةلاد هع وطنغم
 ظ امتنالا ران الل لتتم درترقو وهو تسانسبلا هذأخت ارانحالامزل
 فطعلاو نولخنالام هيك نولوتنم ااوع ده أردت دع نيج
 0 ابخ اتحاد النعت حوزتوكر يرقتلا ف كليا زعر تاك ناو
 ناكناووجلا عمر وكو داه زلاوا لعل سلاخونع + احالل اوا عجل

 ريو زيكشتلاو وبعسوا امنا تلوك ة[شملإ فرحا رك
 مننا تامل ةى واد روي اعل ملأراوا ا: ووكر أعيالاب دنع
 دوازءدوحا هندواولا ني ام نيل اق ضرحر العدو !مساةكلاونك
 تدديز لب ىات د, زيد اولا ٌةيامىلا ءانلبراوونك_مارنصالا فان"
 ىرمتلب رب مهل و ورغد ياي جامو ارعب ن منال د

0 



 ذاحاف هريملا نلاخو اريلاتل هضيقت تاّثاوأهولتم لحرب ردت ف
 ديزابروخ ءاوفانهإددرمالو تاّسالأرعب اماهيبلاتل اهولتممكحزقت
 تبلبؤ امولتتر احر فت اهنا نكلك ارعاووه امر ىعماع ارهاق ماك

 اهداف اورعنكايرننفئالو ور عزكدسز اجاموْ ايريلاتل هضقن ا.
 ىار ينور وا فرجا هفطعلا عشنا وريزل ةناهالا مدخول ررقت مدع
 اللارزن | رح يف :لجابرلتو اواو تلتوارماوا تاينآزهر سعقو
 نكاد وكاجر دهرخا بادن ناك امونع ومن مل ور عسر ككريز مقبل وا ماقوخ
 تالا رعب ب طملان اكناو هال وسرن اكنئكد ياهددالوسر
 امااباض امارة نإ هفاورعزب اريزممركدورعط دز اجيك ر مالا

 مك يلا غلا هو ازرو هذع توتكسم هناك اهلبث امريصلو امدرعا ٠
 < ابحوخع ارا ورم الاو تالا رجدالا اضطيا الوا ابريل ان رع اهو تع
 ايلاغوطع ال ويعن! غن انبا اب واورمجالاز ترضوورعوإربز
 سلا ابلاغ ضنلا عئراارببم ياركو ال وز صنم عئرويص طع
 مخوثع ومكو ااررهش ايسنكرولوك لصننم «ريكول رونا نعل وا
 لصفلا انواءاالواكرشا اوك امزص اذ روي و كدبعوا عش تنا
 هلوق باائلاراعلاّثمو لوععملاب لصملا خهنوإ ينفن هننمرككو والي

 خدر عدركوا:تدنورعوركولاو تكسو هيلع هدداليص ٠
 يم .سكنتطمل ص اخايل اع نإ ضتمل همالكو لتيعو كش مف

 5 داعإالإ ضزخررص طخ وطبملاو انهباريكوتلا 2 لسممتسل اين هب
 كمل اريزباول ان: ص دازل دال لاقتونك امناوا ناكامر>ضن احلا
 ةز ةارث ليل د نيرصمل ارثك الذ الخ كلذ بجلد يابا هلاو
 مادالا كب ايد بهذ اذ هتوف و ماحر الاو ينولاش يزلا اوت او
 هرحا ل فطيل ال ايلاع :لاققف ابل اع مرف ول هممأبإل| ضفنع_يعزم
 لول اقريِؤ هن اانهراتح اءلعلو ةئازشلا لباملا ىف دي هنا دادال
 - بحوأريص ناك نائ ارهاظ فوطحملا ناك اذ! نال معو طقن
 قدانملا عتنااذاو يداسلا عبانف ل ضن اًنافثا ضان لا ةداعا

 هدا ريعابر زركابرعابون باعلان يزديز ايوزركردزابوككل ديب



 دلانحوديزايونكلا نم دركي نسا فطع فوطعمب دا نوباعل نذ
 |جرض ملا يدانلا باي و يدؤلول اك ضالاوادرعُم نانا 7 ا7”دموأ اين يدانلان اماوسكا قلطم ل ف تسملا ىداملا ونت نيرياىلا ندو سادبعابو رلاحو هدا رعاو نيدباعلا نبذ و ديذ أبد
 طع وريكوتلا و تخلاوههو لانو درك وسو ل ري وش يزل ىأ
 تال قتلك نولي انزيم خلاك لابن ورتنملا فسم العجترمل اهو فلا عثرلاىرقرطلاد ةئىمدوالابجا وا ثورثياريز !رنيعماد نوع اهي ايوا |يرذف بيعنملاو عفرلإب ديحولانسملا وا وسح ابر اع لما اعاتب يصنيو ااظفللاعات عذر لاب نورفملابوسملاونايبلا
 > ىلا فالك ايلا فرخ هعم جوذاود انمهرببقتن م عميل لأ
 مارح وكن اب قطع ذايب وا نون وهورهش وا اوايصم نوكيذ أي ترعلا فدانملاود ان( ي داس ن اكول ا عذ انملا لح ةحارم طقم بصنبت يذل ربخايإ ديزاوع نايفامو اكدت اونع اريك ونواورك تح [ 2 ريزابوك ت اكاتعل لا نم درع | فايصملا عن اتت الو هيعد نيرا زينو ألا, دوشمل رن لاتفت ععراشل جزل ذه نسخ 07. نارا اوه! وك هيازرل ةاصو رك اراشامساوةيلد قع الا امم
 ى ىخالا5 رررعلاو هقافشم هدر ظنل ئثدحا اروسالا نع -ريرزع 7 نمعنلا و نالاعمانقم موقت ةرعرف وا ةنوضعميرحالاوةرلفنل اقل دحأ ناتيعرفر بؤ يسال كوك هنلا, بترو هيذربزن علال نكم رينو فرصنسم ٠ اع وسا)او نكم وا ص سس يسرعنلا هيئتبلمل نأ نكمتملا برعحلا از هو امتم داعم نالا)ن كم رتيحد ايي فد اهبشا نأ الا نرصلا ونادر ب1, والي ينسملا يدا للاهان عدول يفيويؤتد هناك ديز اباههاربع ا وركللكد ملك ورم حاص

 ' لقتبز ررحو |مماقس موتني امرا نانعرعلا هيث ناكاذا١لا لعلب مسالا . ميش بالؤارساالا نوكب العائل او لع نلل هجن حس! و ةيونسعم
 كزوو ةرحولا عرفوهو جلل حى الاوتلؤروس الا ترص هناوم ,ءد_الراوقتمم راذررقل اذان اهل اهرجحالد نون واخر الف لئنلاك

 لعنلا



 اذائرخالانز ول ئلانح امامك ز ونال مسالا هذ ء فرم وهو اهلا
 اي لاو ةنزورلا 011 17 ف

 عر وعلو ندرعنلاوريكؤنلا عرف وهو ثنناشلاوونعلورمللا عرف
 وسو نونلاو ئلالا ةدايزو دارف الا عرذوشو سلرتلارككاو مدنا

 0 هالك ةغلةلاصالةبرعلا عند فو جلو ميلهررزللا عرش
 ةيمسانى وصولا عرثوهو ىصولاو اهو دو هنو ذخ ايإم كلهتسلاب
 نون لمداز ايحن هلكفاًعد ام ثنباتل ئلأو <جلاارخام !متمدحأو للك

 - استم نيشا عوج ةماننلاةلعلاو ماتلا غالاو هلعزهو هنامزح

 نيوخعل اضم ىاملوق أره ععستلا هزهواممماتم مولر حاووأ

 1]قَرق فضولاف قوت دز و بكر < ةفرعب كناالداع تذوعمجا

 نايسيوشو ةدحاو ةلعر هفرص عنب عون ناعؤن مسالاو داترشت
 نيزموب هؤرص هل عوذو عوج تس ةغيبصو كينان ةلأويذ ام

 تناك اموهو ةركن ىفرصنيب و ةؤرعم هفرص عرش ناين وهو

 ثياتلادا ن ونلاو فلالاوأ بِّكّولا ىرخالاو دلع ىرحا ةراعلا
 نع ىسالا ل وةوهو لرعلاوأ قاحلال ئضلادارعنلا نزوواَجِجلا وا

 حيف لالءا لو قاكل ضو زحل دانك عم ىرحلا 1 دلصالا ةفرص '

 . هلالعاماقموك ورفعج مذ كلالرثوكونكو ىنعملات واننا ا دجر وع
 هرح اى ن اك وةفص عضو اموهو ةر :دةفرعم فرص عدت مسن و

 لالقم م ام نخارتوالديعمو ازهنللا اوم ناكداتودو ىلا
 | رحكصو تتبلمسارمرس ةدورم وا روصتمم لالا, ثضاتتا اذ
 اهيد هانا مو هو يح ايممورج اسكن الا عجلاد
 ىعب اندو هاررل امم هلوا نّيرمُآَتاؤ د احالا هي هل هوطنال يزل ءحلاهل

 جحلاد:ءابز اهيالف ثيل تلافلا اما ضرصلإز علم ! لقت مسلك
 ةبعرداب ثرولإ ف اهراج ىالخ هيدام اثبل همزاثيناتل الع
 املو تنولل لله تلال هو دوبعم ةيعرشد ةدازلاءوزاهوةلقمل
 ميمعرف هراظنلا مدع محزم ةيظنل ةيعرف ور ةنالقركلا عجل
 هكفرايصو هلق ابطل املا هتقحل نأ نكي عممملا هاج نم قيوتعم
 ملعلا )ه هيف صخحام لكذم واقف ديهاركو هسعاولمكوزللا هبش انقذ



 ”رسيلوناذ العا ةةؤرملا قاحلالا تلاهيد ام فالك رسم زم 59 قرعكزوصقلل فلالاثرلا نتاوي وقام نال نيلك داو قش ا - ةتوصتللا قل )ضلا ةروصنلل شيئاتلا تلو عمؤو نرضتةرعرغلا
 تروم الع نأك اوس نلالارجب ثيخاتنللا اهرحاةثال وهو ج 1 ميمالا ودمالام ايزس ةناوللن يىاوملاو سطر ةنزيلب ارحم ةنن<
 مط انك الوا طسولا هلرك فرحا ةثالئ لك ايباذون ًانادرجت رثزمل مأ
 ملطسو نضر ارلغن قرصلا ار( #+ د لوقنمالووع رسيلو طسولا ٠ مركب نالتوهامرنصوكذ وتكد دزعورقسو بنديزو عفطو
 نييدعلا دوحو ىلارظير ورجل رك وال وهو فوصلا مدخول وكلاب
 محك م لو ثم اننلااو قاؤنم اوني ان: لراس ارحاو اىنس نيس ا لعح وعدو | بيكرتلا ناشلاو ةرمزمساربز ل تس ولاا ركل نم زتفلابو 4 جول اقل روصحوةئالثلا يدب ارا ةلزاسرتقس درس ل ودنا ز تءاكن او اهي رص حم تحت ناو 'ةرس ال مساردزر ' ةرللمسازإابورقسوك فانك وحال فعلا رنمزا وح نازث وج امرث
 دارعالا نميكرملا 12 اهبانرق ب تلى داسالا و فورصميرشدلا ىرم [/خئاصا) ! جزم ا مرخو ترومرضحو سرك ىرعبأ هيون
 فرصنو اق ؤففصلاو مهيصو رولا هو ثياشلا هم ىرخاةلعر (ىنر رح وناوتتييافو ميك ىرصيد جيل حلا ريع ومتالشلا علاوللا نب ريثررث بالذ قا ىعساو ليعامساو يهارناك برر علا رثج حاصرإو مسالا نوكين إل |ثلاشلاكرم مجم لاوحالاو فورلعلاو
 . لعاب رطو ركازورماع نع نيل د دغمر كرو كي حلا جدهو رعلا اهرحا انسي ةئالتوهو ةزصلا عميكرحاوز:لكلا مم قرا.“ 50 امزسو :دا.زلاو بيثزتلاو خيردلا هيف رجو ناورك اذان ارا
 انورصم هروناذ هناوملا ياس نع ايراع قضم رتعمع امح هلدعب
 هتف وردوا جي حينا يرحا عجيوهال نرخ باقم هيا جلد ولو وضمير خ اردت تال ث نخل ودعم تاز نينثا ناين نع لورحم نت قزصلاؤ شب تلا حيا مدي نان توطوش ككل . هيكرخا لع جيلعلا عم هيو فرصلا عيضدا هداوك الورومرتف
ْ 

: 
 رشا



 هون عمارتياروكل ضف نع ]نفذ ب ىنعتسل ملا نم هدر نان رلذا يباع نعرحن!ب ييفنختسل نامقح ناله نعل هرعم وهو هان
 كرا ةدضلا د ناك يعل نيدو نوبلادفلالا ةدازلا كاثلاو راو: يفور اك خؤصلاؤ اداب هر اكيحلا ل دخو لعل نزولا لاشلا و طضفتل امس | ىف هن ايم ملاقنو انس تعا
 ؛تلاصافرصلا ودم 5 ةزئمل اراه ان طوس نلاضعو نعش كد
 ك.وماهل ذأ ارب ردك اف امل كنب ومالا نأ, نلااول وش مرعو

 . ناوفصو تر اذ يركن هلتوع ناذ نارك داره لع هتنوم ناذ م اكد ن الخد باننموإ حتر غداباينمابروك تلال ةتالاهقا ٠
 ةسارحلا نم نامرنو يوي و ساق ؛ضيعصو أ ]بل ذ يع
 حصنم نامرز جرد لل جرو ناوفص ل دو بيب رازحراز_هوتك

 يذلا ةيعصو رعد رعلو ةدامرزو قله لوتخلر الا روربخ.لا لول ظ
 نم ارطامل لذ سلما أيا قورعملا نا وسل نيس ااعض داما
 مارت ريا لا طاب لع توكاهراتجا ذك اطرشمو 1و ماا د :”وسقم دنلن”كامرذ امر ملون يور تراو مهدادرطلا كو ةيمس ال" هارط ازا إ امة زصولا
 م املا ز[5فرحا ةاال اع ةالابز مرول قرصصتمم الع ونمةثالثلا
 ةنكإ ةامرتباع ءاننال اسننغل فكرت نيلعدانديركت هوفلد
 درشتلا مت لععل ا, هصاضتخلاو نايات زولاطرشو محلا
 م د ايزي هحاشفل اونييلع نر وك ةلاخب) وغلا نيل, برضو
 ىلع درت يه ذاوك )هيلا ىف امز 202ل دنال امم ةرمعلا ذا ع لن اكو ةنصرم اك مس لانو رعردنلا دمنا دال دخل اق
 12و انني نوادي دراعل اال مك بسس ا.ماعتلا
 درعرىاولاف ايتمالاداحا :ىيهكل عضفأم درولا سحاجلا ني" داق
 هتيشاح شن ءوك ىواسأم هدعلا باسملا نه هر كاقو
 | هرم مالعاف ازاو امو نآنث الا ورحاولا هوني فضملا لوقك بنا وه لودااو: دريد نسيلرحاولاذاوسلا لعن يربعيلا!تيتسرفلا



 .سرشعو كانورشع مبارور شبل انك بيرموا هنادو كانك
 رك رش انور شع رح اف ةبكرم ازد وكتل أح ةرثملاو

 لملا

رتعرسم انلاّزحللَو تلاثلازلاو كان اووحأو لوتفتاد
 2سم اذهللو 

 ةملاقملاو ناسا وةرحاو لوف ثن وملا كودو نورتمعلاو
 يسم اذخلاو ةرشمع خسم خلا و ةثلانلا

 َئَسلاوٌوَ الخد و نورتشعلا و

 ةيكرموا وسل النو لاجرةثالثك ة حفص تساكاوسوإ |ةلظم أمم امو
 كالو الجر نيرثعو ةثالنأوةارما ةرشك الث والجر مع الثل

 درع وو لاجر ةرشسل: دم |نوكتالح ةرثثسعلاو ةارمانبرشعو
 .ةعامج امسا اهحالاتلتش امركم م ستويو ثموملا صنركذبوؤ ا رسكما |
 صنم اذ اعبربإطت قفاونل  اتلا. نوكترالص الافق رذو ةماو نمرك

 قلل كنولا عه ةزحو دتتر مدقتلرلر رملاوم[ص ال
 ' ركدلانالو

 ضافد ءاود اما ودنم حفز خر نوت كد وللاو اتناوّرز كف يخ

 ضخ! ريلأ ف انعم فذح اخت اهلانثما ريغ هل ةنسحلا ةاح.و

 اصلا يه متو صملاودو سيشل وااهلاثماك ني
 ثيباتلا ميلاف

 0 حمواتلا فزحزاج تزحن اف دورعملا فحمل ١١1 هلكازه

 عم اوف امه: اما راسو لاوشزمحسب هعتنا وول قوتك
 ثالا ثالثو لعرئئلا ولج ولا و لج قبامووحر :نامونك موه

 ةارهعنيينس ام كالتوذك عمال مالا ف امقنرقوانكسولحر ٠
 اماعوترام فلا رشاع اذا هلوغك_سو صنم وغم زعتر ق و ةذانعالا
ؤم (/ىوكةلاح جرتعلا زي و «ءءانقلاو ةرسلل_ هذرفم

 اموةد

 معو لاجز ثالث لاحر ةرهه وك تونك عوج ةقالثلل )ود
 هونت نا نين عج مساوارنج ساهم نوكدقو لا
 ريطلان م خئبرا را لات داف مونملان هرزشع ورهلا نم زال
 معمم وص لوقو طعر ةوستل ىلا غد هل وفك ف انصال | ضتكيقاو
 ملا عاسلا رعد وصمم و هو ةؤرص دو ذر نود امهرسل سو

 ان هدام نعتشتسمومرو | علسو ةياعالثوخ ةدزقج نامل
 ةيباموثع نولوقلالف:املإإلا ةرخدلان ونميضي ال مهفال زشسلا



 ا

 هز عزله اناوةامرتعل وفل برع عجن نارتعلإ خو تلال انغتساأ
 ىلا :ءاننسالا درع يصد زعو نيس مرش نزلوففل يزااره ةذللا
 عوج ديوكذ ةجؤم 6 ةرشمعا 0 0 !
 فتقواج لاج ركل وهن سموها نغم موكا خرم اوك ادعو
 ةرورجم | هرم( نفتسالا مكرمو غلاووثلانياشلاو كواج هرم كو
 رمرةوؤصالإ لع ابوضس ١وذم نوكأ زنك ارش ع رحال أك رابلاب
 اال ةذانمالابل دعم نياضوم ا درقنم هنوكو تام ازمتاكو هن اس
 ريدم امادتيراش ار هددركرو كرون ترش اوه هركي لوغنش عاجلا
 رح الازا م نان م موزيلا باب شرم 51 هضوعتيدرورجارع

 اطابس ا ةوشع جدن ارق انعطق وللي هلوذ نل انك ل ثنم أه ونكووثع
 ةرشمع جنان مر ر.ل بازل اطابسإا رسلو خفرغ عا ف دنع بلا نال
 ىرتمترلاوعتنو اععكلدز يم عوقوزو جملا بهذ ىاستلا نادع
 رحارلإ لع اقداص ئمج هيو ويرقو لافهركم نب نولار ريرغشلا ا زكو
 الك ىدوف نش قالها [طابسا ةرشع قناص انمطقو هنمو مرد نمدح ادكأش تورش نهب عصارد ة عكر زع لاقت اهزس
 درىلا نهزيشانك هيماهغتسالا و هنري تن اكو طابسا ةةرف
 بابو هرتز ةدعوا هبمايفتسالا يعم ورثه دع عيونا نعم ذإ
 نول نانا لول جردحاو ل انيالذ ن انش الا ورح ول اريري لو ددغلا
 مف, ح_جلار نوي نال لكوفو ةرحول ا د رينج يزال لك وذ نال
 ناتنثلاو ناعشالا نال عمة داعي وجل ا! حالف رحاولا
 للطنح اهن مد زو حم فرظلاردلا نه مضح ناكرعاثللا ل وفد
 هناكواظ هنباطم مرع مجند نيف يم ةهجنح ةرورص
 هارت يا قلار» عا راو ني: لخح تنل وفل نا يم ذا هناح

 ٌقفاؤل نا و 1 ١

 اذ





ا

 

1 

 ساوت#

,
 

- 0
 
م
 
3
-
3
 

20 

 او
0 

ب
"
 

ا
ج
 
ب

ج

 

ي
ف
ت
 

ي
ن
ج
ي
 

ل
ا
ب
 

ح
ي
 

3
 





 جما

ا
ي
ر
 

 هينا

5-7 




